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MEUBIHOME
MeubiHome is een business-to-business magazine dat bestemd
is voor professionele handelaars actief in de meubelhandel en
de woning- of projectinrichting. Het wordt gratis bezorgd aan
handelaars die actief zijn in deze sector en over een toonzaal
of expositieruimte beschikken.

OVER DE LEZERS
MeubiHome wordt verstuurd naar meubelwinkels in de Benelux.
Fabrikanten en vertegenwoordigers en agenten actief in de
meubelsector behoren eveneens tot de lezerskring.

TWEETALIGHEID
MeubiHome verschijnt zowel in het Nederlands als in het Frans.
Geen twee talen in een boekje, maar twee verschillende
edities waarin precies dezelfde informatie staat. Dit stelt de
adverteerders in staat om hun key-accounts in de Benelux
te bereiken.

OPLAGE
Meubel-, interieur-, keuken-, slaapcomfortzaken België

2125

Meubel-, interieur-, keuken-, slaapcomfortzaken Nederland

1305

Meubel-, interieur-, keuken-, slaapcomfortzaken Luxemburg

100

Meubelfabrikanten & vertegenwoordigers

270

Totale oplage

3800

BENELUX 100 %
VAN KOOPKRACHT

Fr

Eng

MEUBIHOME est une revue professionnelle pour
tous les négociants actifs dans l’ameublement, la
décoration, le marché de projets et les accessoires
dans le secteur de l’habitat. MEUBIHOME est
envoyée aux négociants qui disposent d’une salle
de vente ou un magasin.

MEUBIHOME is a business-to-business
magazine aimed at professional retailers who
operate in the furniture, home decoration,
accessories and contract market.
The magazine is send to all those
in the relevant sectors, with their own showroom.

LECTORAT
La MEUBIHOME revue est envoyée aux magasins
de meubles au Benelux. Les fabricants et
représentants dans le secteur de l’ameublement et
de la décoration font aussi partie de notre lectorat.

READERSHIP
MEUBIHOME is supplied to furniture stores in
the Benelux-region. It is also sent to appropriate
manufacturers and agents within the furniture
sector.

BILINGUISME
MEUBIHOME paraît en français et en néerlandais.
Non pas deux langues dans une seule revue,
mais deux éditions séparées, recueillant chacune
des informations identiques. Et ce, pour satisfaire
davantage à la demande de ses lecteurs et de ses
annonceurs.

LANGUAGES
MEUBIHOME is published in both French and
Dutch, in two separate editions. Due to its bi-lingual
nature, MEUBIHOME advertisers are able to
reach an extensive number of key accounts in the
Benelux.

BENELUX 100 %
VAN KOOPKRACHT

TIRAGE / CIRCULATION
Entreprise des meubles, intérieur, cuisine ét comfort de sommeil en Belgique
Furniture, interior, kitchen and sleep stores in Belgium

2125

Entreprise des meubles, intérieur, cuisine ét comfort de sommeil en Pays-Bas
Furniture, interior, kitchen and sleep stores in the Netherlands

1305

Entreprise des meubles, intérieur, cuisine ét comfort de sommeil en Luxembourg
Furniture, interior, kitchen and sleep stores in Luxemburg

100

Fabricants et représentants / Furniture manufacturers & agents

270

Tirage totale / Total circulation

3.800

INLASSINGSTARIEF
TARIF D’INSERTION
INSERT TARIFF
PRIJZEN IN EURO

FORMAAT (H X B)

KLEUR

PRIX EN EURO

FORMAT (H X L)

QUADRI

PRICES IN EURO

SIZE (H X W)

QUADRI

2/1

2.970 EUR

297 x 450 mm *

1/1

1.850 EUR

297 x 225 mm *

1/2
265 x 75 mm

1.200 EUR

130 x 195 mm



1/3

930 EUR

85 x 195 mm
1/4
130 x 75 mm

670 EUR

62 x 195 mm
vraag en aanbod

1/2

300 EUR

offres et demandes

1/4

200 EUR

offer and demand

1/8

124 EUR

2 pag

1.700 EUR

4 pag

1.800 EUR

6 pag

1.900 EUR

8 pag

2.100 EUR

inlegfolders **
encarts
leaflet insert
cover 1° - 2° - 3° - 4°

cover

2.600 EUR

2° cover

2.100 EUR

3° cover

2.100 EUR

4° cover

2.330 EUR

publi-reportage

1/1

1.200 EUR

(incl. redactie, vertaling, lay-out)

2/1

1.800 EUR

3/1

2.300 EUR
2.600 EUR

voorkeurpagina’s
emplacements speciaux
cover pages

(incl. rédaction, traduction, mise en page)
(redaction, traduction, lay-out, incl.)

4/1

* // 2/1 et 1/1 pages : un PDF avec 5 mm de coupe tout autour // 2/1 and 1/1 pages : pdf format, always 5 mm extra cut on all sides •
Prijzen excl BTW en eventuele technische kosten // Prix hors TVA et frais techniques éventuels // Prices excl VAT and other eventual technical charges •

ADVERTEREN OP DE WEBSITE
VOTRE PUBLICITE SUR LE SITE
ADVERTISE ON THE WEBSITE

HEADER/SLIDER

1920x450 px

FOTO MET LOGO • IMAGE AVEC LOGO
PICTURE WITH LOGO

TARIEF / MAAND
TARIF / MOIS
TARIFF / MONTH

280 euro

FORMAAT (H X B)
FORMAT (H X L)
SIZE (H X W)
LOGO
BANNER

170x170 px
TARIEF / MAAND
TARIF / MOIS
TARIFF / MONTH

280 euro

ONZE NIEUWSBRIEF

GERICHT ADVERTEREN
Banner tussen de artikelen in onze nieuwsbrief.
Frequentie: wekelijks.
Een open rate van 31% gemiddeld
en een CTR van 7% gemiddeld
Bereik: 8.450 ontvangers
70% BE – 30% NL

Titel van het artikel
En tekst van het artikel die dn met
een directe doorlink werkt naar de
website, waardoor dit extra bezoekers genereert, zodat de klant meer
potentiële kopers kan bereiken.
En tekst van dgenereert, zodat de
klant meer potentiële kopers kan
bereiken. Lees meer...

Hier uw logo

GESPONSORDE INHOUD NIEUWSBRIEF
350 EUR/post
Vanaf 5 berichten: 250 EUR/post

TARIEF 1 MAAND
of 4 x 8250 ontvangers

395 euro
Titel van het artikel
En tekst van het artikel die dn met
een directe doorlink werkt naar de
website, waardoor dit extra bezoekers genereert, zodat de klant meer
potentiële kopers kan bereiken.
En tekst van dgenereert, zodat de
klant meer potentiële kopers kan
bereiken. Lees meer...

TARIEF 2 MAAND
of 8 x 8250 ontvangers

695 euro

TARIEF 3 MAANDEN
of 12 x 8250 ontvangers

850 euro
Titel van het artikel
En tekst van het artikel die dn met
een directe doorlink werkt naar de
website, waardoor dit extra bezoekers genereert, zodat de klant meer
potentiële kopers kan bereiken.
En tekst van dgenereert, zodat de
klant meer potentiële kopers kan
bereiken. Lees meer...

NOTRE NEWSLETTER
OUR NEWSLETTER

Fr

PUBLICITÉ CIBLÉE

Eng

TARGETED ADVERTISING

Entre les articles de notre newsletter
Fréquence : hebdomadaire.
Un taux d’ouverture de 31% en moyenne
et un CTR de 7% en moyenne.
Portée : 8 450 destinataires (70% BE – 30% NL)

Between the articles of our newsletter
Frequency: weekly
An opening rate of 31% on average and
a CTR of 7% on average.
Reach : 8 450 recipients (70% BE – 30% NL)

Titre/Title
Enihil exVoluptas volorep udandigent volent. Ipsa di cum, ero
tendust ibusand emporec torepro
comnimenti dolo occat et offic tentionet acea velique eatiberem. Nem
nimagna temporecum aute nectiis
um faceaquid qui audae sit moditem quis imagnatium ...

Votre logo/Your logo
Titre/Title
Enihil exVoluptas volorep udandigent volent. Ipsa di cum, ero
tendust ibusand emporec torepro
comnimenti dolo occat et offic
tentionet acea velique eatiberem.
Nem nimagna temporecum aute
nectiis con cdae sit moditem quis
imagnatium ...

CONTENU SPONSORISÉ
SPONSORED CONTENT NEWSLETTER
350 EUR/post
5 posts: 250 EUR/post
TARIF 1 MOIS
ou 4 x 8250 destinaires
TARIFF 1 MONTH
or 4 x 8250 destinaires

395 euro

TARIF 2 MOIS
ou 8 x 8250 destinaires
TARIFF 2 MONTHS
or 8 x 8250 destinaires

695 euro
Titre/Title
Enihil exVoluptas volorep udandigent volent. Ipsa di cum, ero
tendust ibusand emporec torepro
comnimenti dolo occat et offic
tentionet acea velique eatiberem.
Nem nimagna temporecum aute
nectiis con cum aperum essum
experchil molor ...

TARIF 3 MOIS
ou 12 x 8250 destinaires
TARIFF 3 MONTHS
or 12 x 8250 destinaires

850 euro

ONZE PARTNERSHIPS
We kunnen er niet meer om heen: sociale media helpen jou gericht unieke doelgroepen te bereiken.
MeubiHome is actief op diverse sociale media zoals Instagram, Facebook en Linkedin.
Promoot jouw bedrijf en vergroot jouw naamsbekendheid en het aantal leads.
Zorg voor groei met gerichte communicatie.
Zie hieronder ons aanbod voor diverse PARTNERSHIP-PAKKETTEN

Partnership GOLD

Partnership SILVER

Partnership BRONZE

6 x 1/1 advertentie in MeubiHome
3 pag redactioneel/interview
verschijnt in print of digitaal
1 jaar logobanner
op website www.meubihome.be
3 x opname nieuwsitem
in nieuwsbrief MeubiHome
1 maand headerbeeld
op website www.meubihome.be

3 x 1/1 advertentie in MeubiHome
2 pag redactioneel/interview
verschijnt in print of digitaal
6 maand logobanner
op website www.meubihome.be
2 x opname nieuwsitem
in nieuwsbrief MeubiHome
2 weken headerbeeld
op website www.meubihome.be

1 x 1/1 advertentie in MeubiHome
1 pag redactioneel/interview
verschijnt in print of digitaal
3 maand logobanner
op website www.meubihome.be
1 x opname nieuwsitem
in nieuwsbrief MeubiHome

GOLD voor 7.500 EUR

SILVER voor 3.500 EUR

BRONZE voor 1.500 EUR

Titel van het artikel

+

HEADER/SLIDER
FOTO MET LOGO • IMAGE AVEC LOGO
PICTURE WITH LOGO

+

LOGO
BANNER

+

En tekst van het artikel die dn met
een directe doorlink werkt naar de
website, waardoor dit extra bezoekers genereert, zodat de klant meer
potentiële kopers kan bereiken.
En tekst van dgenereert, zodat de
klant meer potentiële kopers kan
bereiken. Lees meer...

Hier uw logo
Titel van het artikel
En tekst van het artikel die dn met
een directe doorlink werkt naar de
website, waardoor dit extra bezoekers genereert, zodat de klant meer
potentiële kopers kan bereiken.
En tekst van dgenereert, zodat de
klant meer potentiële kopers kan
bereiken. Lees meer...

Titel van het artikel
En tekst van het artikel die dn met
een directe doorlink werkt naar de
website, waardoor dit extra bezoekers genereert, zodat de klant meer
potentiële kopers kan bereiken.
En tekst van dgenereert, zodat de
klant meer potentiële kopers kan
bereiken. Lees meer...

Meubihome is ook nog actief op diverse sociale media zoals Instagram, Facebook, LinkedIn, ....
Heb je interesse? Mail of bel ons.
Tel. 02-478 46 19 • info@meubihome.be
Tom Steenhoudt - tom@meubihome.be

• DE TOEKOMST VAN BEURZEN:

Beurzen gaan deels vervangen worden
door digitalisering maar in gans dit verhaal zal innovatie centraal moeten staan.
• TRENDS VOLGEN:

WEES ALS EERSTE
OP DE HOOGTE VAN
ALLE NIEUWIGHEDEN!

Door online van alles te ontdekken, door
te kijken wat er in de fashion gebeurt.
Je moet de trends zien en vinden.
• DE TOEKOMST VAN RETAIL:

Meubiconnect is een soort conceptstore
voor de sector. De winkels werken met
drops en lanceren geregeld nieuwe
producten. Om te blijven triggeren, is
dit een verzameling van professionele
showrooms in een nieuw soort b2b
verhaal.
• DE MEUBELBUSINESS VAN MORGEN:

Corona is geen gamechanger, maar is
wel een accelerator geweest van veel
dingen. Business die zich aanpast,kan
het hoofd bieden aan deze crisis
en creëert nieuwe opportuniteiten.
Meubiconnect denkt mee in dit
onlineverhaal en neemt een initiatief.
• MEUBICONNECT OVER VIJF JAAR:

Allicht groeit het volume en dus ook
meer connecties. We moeten een B2Bplatform blijven. Een connectie tussen
fabrikant en retailer, met als doel de
business te versterken. De ambitie blijft
alvast onverminderd groot!

SITUATIE

• Coronavirus is aanwezig en zal hier nog een tijd rondwaren. 		
• Nu vele nationale en internationale beurzen niet doorgaan
op korte en middellange termijn, is er een acute nood aan
één of meerdere koopmomenten.
• Retailers krijgen té veel uitnodigingen voor huisshows en kunnen
niet iedereen bezoeken.

DOEN

• Laat uw NIEUWE modellen zien aan alle Belgische
meubelhandelaars op elk moment van het jaar.

HOE

• Permanent koopplatform
• Fase 1: voor Belgische markt alle geïnteresseerde fabrikanten
• Fase 2: internationaal gericht

BELANGRIJK

• Snel, onmiddellijk, visueel contact tussen retailer en fabrikant
• Beeld, foto, contact
• Tonen van prijzen, voorwaarden, levertermijnen
• Via chat, whatsapp, messenger, telefoon, mail

Partnership GOLD+

Partnership SILVER+

Partnership BRONZE+

= Partnership GOLD (zie hierboven)
+ 1 Jaarpakket op MeubiConnect.be*
+ 2 Deelnames aan de MeubiHome
fotoshoots, voor professionele foto’s die
zowel door MeubiHome als u op sociale
media kunnen ingezet worden..
+ Professionele social media
begeleiding in de vorm van drie sessies
vol tips and tricks om uw online
aanwezigheid te vergroten.

= Partnership SILVER (zie hierboven)
+ 1 Jaarpakket op MeubiConnect.be*

= Partnership BRONZE (zie hierboven)
+ 1 Jaarpakket op MeubiConnect.be*

+ 1 Deelname aan de MeubiHome
fotoshoot, voor professionele foto’s die
zowel door MeubiHome als u op sociale
media kunnen ingezet worden.

+ 1 Vermelding op de sociale media
kanalen van MeubiHome
BRONZE+ voor 2.500 EUR

SILVER+ voor 4.500 EUR

GOLD+ voor 8.500 EUR

* Jaarpakket op MeubiConnect.be = 1750 EUR/jaar
MeubiConnect is een professioneel digitaal platform.
Deelnemers zijn alle fabrikanten die met meubelhandelaars zaken willen doen door hun
NIEUWE PRODUCTEN te presenteren. Dus een echt B2B, overzichtelijk, toegankelijk en
doelgericht platform.

Jaarpakket MeubiConnect
Alles bevindt zich achter de professionele login
• Volledige pagina met recentste producten, foto’s, 360 video, projectfiche en contactgegevens
(met link voor gsm, Whatsapp, FaceTime, Zoom, ….)
• Opname logo in de partner-lightbox
• Opname logo & newsitem in newsletter
Deze wordt verstuurd naar 9000 professionele mailadressen
Surf naar : www.meubiconnect.be

MEUBIHOME vzw

CREATIVE CONSULTANT

Hof ter Vleestdreef 5 - 1070 Anderlecht

Veerle Windels - veerle@veerlewindels.com

Tel. 02-478 46 19 - B.T.W. BE 426.164.451

ALG. COÖRDINATIE

info@meubihome.be - www.meubihome.be

Tom Steenhoudt - tom@meubihome.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVERS

LAY-OUT • C-Design Graphics - clo@cdesign.be

Tom Steenhoudt

DRUK • Drukkerij Oranje

