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Wenst u het professioneler aan te pakken?

EVOLUTION MEDIA GROUP
Passie voor B2B

Scan me

FRITUUR&SNACK
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I N D U S T R Y



Evolution Media Group (EMG) staat voor een uitgeverij die al 39 jaar  professionele 
vaktijdschriften op de markt brengt voor de vakmensen in de out of home- branche, 
voor de professionals in de voedingssector en een magazine voor de gezondheids-
bewuste consument.

EMG publiceert Restaurant Business, Catering & Grootkeuken, Frituur & Snack, 
Hotel Business en Café & Bistro voor de horecasector. Daarnaast geeft EMG ook 
Food & Meat, Brood & Banket en Food Industry uit voor de voedingssector. 
BioGezond tenslotte is het infoblad over gezond en duurzaam leven voor de  bewuste  
consument.

Maar er is meer. Naast de professionele magazines, heeft EMG ook zes  websites:  
horecaplatform.be, hotelbusiness.be, foodindustry.be, broodenbanket.be/ 
painet patisserie.be, foodandmeat.be en biogezond.be. Maandelijks of tweewe-
kelijks  verschijnen nieuwsbrieven voor de verschillende sectoren.

De unieke combinatie van vakbladen, websites en nieuwsbrieven zorgt ervoor dat 
EMG een autoriteit is in de horeca en de voedingssector. 

Evolution Media Group kan steunen op een onafhankelijk redactie, vaak begeleid 
door een adviesraad. Vandaar dat u in elk nummer de laatste trends, veran deringen 
en ontwikkelingen vertaald ziet in boeiende artikels met als doel onze lezers kennis 
mee te geven en te inspireren bij de uitbouw van hun professionele carrière.

Het belang van vakbladen in uw communicatie
Uit een studie van het marketingonderzoeksbureau Foodservice Community, 
 gerealiseerd in september 2020, bleek dat vakbladen samen met folders van gros-
siers en websites het meest gebruikt worden door de vakmensen om zich te infor-
meren en te inspireren. Ook e-mailnieuwsbrieven scoren hoog.

COMMUNICATIEMIDDELEN OM ZICH TE 
INFORMEREN EN INSPIREREN
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Wenst u het professioneler aan te pakken?
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KEUKENINRICHTING
- Organiseer uw maaltijddistributie

DOSSIER
- Voedselveiligheid

- Duurzaamheid

VOEDING
- Bio in de grootkeuken

- Vis op het menu

- Vegan uitdagingen
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J A A R G A N G
 Verschijnt 4 x per jaar

in maart, mei, september & november 

Nummer 3  |  september 2021

 Afgiftekantoor 9100 - Sint-Niklaas

P3A9176

in samenwerking met de Vereniging 
van Vlaamse Grootkeukenkoks

Vakblad exclusief 
voor de  
Belgische catering en
groot keukensector.

REDACTIE 
Piet Desmyter

PUBLICITEIT 
Annick Bauwens
Michèle Grassi
Robert Vandeweghe
François Drory

IN DIT NUMMER
>

FRITUUR&SNACK
DOSSIER 
BAKWANDEN

FRITUUROLIËN

OP REPORTAGE
IN DEN TRAP OP

FRITUUR 1853

>>SNACKS: 
KLASSIEKERS EN 
TRENDMAKERS

FRITUUR&SNACK VU
EVOLUTION
MEDIA GROUP
VLASSTRAAT 17
8710 WIELSBEKE

DRIEMAANDELIJKS VAKMAGAZINE VOOR DE SNELRESTAURATIE IN BELGIË 

37STE JAARGANG • NR. 1  - 1E KWARTAAL 2021

AFGIFTEKANTOOR 9100 SINT-NIKLAAS - P3A9172 ‘21/1

C
O

V
ER

: I
N

 D
EN

 T
R

A
P 

O
P

Vakblad voor de 
Belgische frituur,  
snack- en    
snelrestau ratie  sector. 

REDACTIE 
Piet Desmyter

PUBLICITEIT 
Michèle Grassi
Robert Vandeweghe
Annick Bauwens
François Drory

47ste jaar nr. 3 - NOVEMBER 2021NATIONAAL VAKBLAD VOOR DE RESTAURANTS
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Giuliano Bruno bouwt Giuliano Bruno bouwt 
restaurantimperium uitrestaurantimperium uit

PETER VERBEKE OVER 75 JAAR 
HOTELSCHOOL TER DUINEN

FINGERFOOD EN TAPAS

12 maanden wild12 maanden wild

Verschijnt in februari - april - mei - september - november

Vakblad  
voor de Belgische  
restaurants.

REDACTIE 
Piet Desmyter

PUBLICITEIT 
Michèle Grassi
Robert Vandeweghe
Annick Bauwens
François Drory

REDACTIE 
Piet Desmyter

PUBLICITEIT 
Michèle Grassi
Annick Bauwens
Robert Vandeweghe
François Drory
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DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE VOOR DE HOTELINDUSTRIE IN BELGIË DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE VOOR DE HOTELINDUSTRIE IN BELGIË 
28e jaargang - nr. 4 - 4e kwartaal 202128e jaargang - nr. 4 - 4e kwartaal 2021
november 2021november 2021
9100 Sint-Niklaas  P3A91749100 Sint-Niklaas  P3A9174
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INTERVIEW
Francis Bosschem (Kusthotels)
Rachida Naya (Different Hotels)
Eric Georges (Club Med)                           

OP REPORTAGE
Boutique Hotel Yalo Gent
Juliana Hotel Brussels

DOSSIER
Energiezuinig in de badkamer

Vakblad voor de 
hotels en bed & 
breakfasts in België.

REDACTIE 
Geert Van Lierde

PUBLICITEIT 
Michèle Grassi
Annick Bauwens
Robert Vandeweghe
François Drory

 VAKTIJDSCHRIFT VOOR BELGISCHE CAFÉS, DRANKENHANDELAARS, BROUWERIJEN, EETCAFéS, TAVERNES & BISTRO’S

 n°2 |  3e kwartaal 2021

31ste jaargang – driemaandelijks vakblad 

Afgiftekantoor 9100 Sint-Niklaas – P3A9167

V.U. Evolution Media Group – Staatsbaan 249 – 9870 Zulte

AUTHENTIEK TRAPPISTENBIER IS EEN BEGRIP
DIGITALE TOEPASSING MOET PASSEN IN HET BELEVINGSVERHAAL

HORECAVERKOOP BROUWERS DAALDE MET DE HELFT

“HET GEBRUIK VAN SPEELAUTOMATEN 
VERHOOGDE HET RENDEMENT 
VAN MIJN ZAAK AANZIENLIJK!”

Vakblad voor 
Belgische cafés, 
drankenhandelaars, 
brouwerijen, 
eetcafés, tavernes 
en bistro’s.

OUT OF HOME &  
HOSPITALITY 
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ONAFHANKELIJK MAGAZINE VOOR DE SLAGER EN SUPERMARKTSLAGER - JAARGANG 35 - NR. 1 - MAART 2021
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Thuisverbruik vers vlees en gevogelte boomt door corona

Dierendonck, tussen traditie en innovatie

Lamsvlees 
made in Britain

Het enige vakblad 
voor de totale vlees-  
en vleeswarensector.

REDACTIE 
Mieke Witdouck

PUBLICITEIT 
François Drory
Annick Bauwens
Michèle Grassi

Belgisch vakblad voor de brood- en banketbakkerij, 
de confiserie, de chocolaterie en de ijsbereiding

B
Brood & Banket

B&

MAISON ZACKMAISON ZACK
PARIJSE FLAIR IN DE PARIJSE FLAIR IN DE 

MAROLLENMAROLLEN

DOSSIERDOSSIER
ONLINE EN OFFLINE VERKOOPONLINE EN OFFLINE VERKOOP

DESEODESEO
PATISSIER ZET DE TOON PATISSIER ZET DE TOON 

IN WARSCHAUIN WARSCHAU  
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Vakblad voor de  
Belgische 
brood-  
en banketbakker,  
chocolatier, 
confiseur en 
ijsbereider.

REDACTIE 
Dries Vandamme
Kurt Deman

PUBLICITEIT 
Annick Bauwens
François Drory
Michèle Grassi

REDACTIE 
Mieke Witdouck
Koen Vandepopuliere

PUBLICITEIT 
François Drory
Annick Bauwens
Michèle Grassi

I N D U S T R YAPRIL 2021

ONAFHANKELIJK MAGAZINE VOOR DE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE - 21E JAARGANG NR. 1

Brexit en Covid
IN DE BELGISCHE VISINDUSTRIE

De Oesterput
DE ENIGE BELGISCHE OESTERKWEKERIJ

Logistiek
OPTIMALE BENUTTING VAN RUIMTE V

E
R

S
C

H
IJ

N
T

 I
N

 -
 F

E
B

R
U

A
R

I,
 A

P
R

IL
, 

J
U

N
I,

 S
E

P
T

E
M

B
E

R
, 

O
K

T
O

B
E

R
, 

D
E

C
E

M
B

E
R

 -
 A

F
G

IF
T

E
K

A
N

T
O

O
R

 9
10

0
 S

IN
T-

N
IK

L
A

A
S

 -
 P

3
A

9
16

9
 -

 A
F

Z
. 

- 
V

.U
.:

 E
V

O
L

U
T

IO
N

 M
E

D
IA

 G
R

O
U

P
 -

 V
L

A
S

S
T

R
A

A
T

 1
7

 -
 8

7
10

 W
IE

L
S

B
E

K
E

 -
 C

O
V

E
R

: 
U

N
S

P
L

A
S

H

Belgisch vakblad 
voor de 
voedingsindustrie

REDACTIE 
Piet Desmyter

PUBLICITEIT 
Michèle Grassi

DE NATUURWINKEL, UW PARTNER IN GEZONDHEID!

 Infoblad over Gezond Leven 
17de jaargang / nummer 3 / juni 2021
Afgiftekantoor: 9100 Sint-Niklaas P408659
Verschijnt 6 x per jaar:
februari, april, juni, september, oktober, december

Afgiftekantoor: 9100 Sint-Niklaas P408659
Verschijnt 6 x per jaar:
februari, april, juni, september, oktober, december
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Grenzen aan een medisch model 
Biologische cosmetica, logisch en natuurlijk
Natuurlijke middelen ter preventie van osteoporose

Tweemaandelijks 
infoblad over 
‘gezond duurzaam leven’.

FOOD 

HEALTH
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* Prijzen voor folders gedrukt op een maximum grammage van 135gr/m2 -  ❚  Formaat aflopend A4: is A4-formaat + rondom 5 mm afloop. 
Let erop dat alle tekst en/of andere belangrijke info op 8 mm afstand binnen de A4 staan. Zo voorkom je dat er bij het afwerken belangrijke informatie wegvalt. 

Beelden waarin gesneden mag worden, dienen aflopend te zijn (5mm buiten A4). 

VAKBLAD VOOR DE BELGISCHE RESTAURANTS
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 B2/1

297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

ONLINE SUPPORT
www.horecaplatform.be 
+ de 2-wekelijkse nieuwsbrief
naar 36.942 professionele adressen
(restaurants, feestzalen, traiteurs,  
grootkeukens, cafésector, hotelsector,  
frituren & snackbars, toeleveranciers)
(31.787 NL + 5.155 FR)

1. Bannering 
Verschillende formules incl. link:

• Basisbanner (728 x 90 pixels) 
• Blok (300 x 250 pixels) 
• Video
• News Flash (max. 350 woorden)

€ 400/2 weken
€ 800/maand
€ 1.800/kwartaal

2. Sponsored content: € 1.100
Uitgebreide advertorial in 
de nieuwsbrief en op de site.

3. Dedicated e-mailing
Gerichte communicatie op het tijdstip van 
uw keuze naar onze professionele lezers.

• naar de totale horecasector: € 1.400
• enkel hotelsector: € 600

4. Combineer doelgericht bepaalde  
e-maillezers van EMG met facebookads en 
boek dubbel zoveel succes.

TARIEVEN IN DETAIL
ZIE P. 24-25

INLASSINGSTARIEF 2022
Prijzen in euro, exclusief btw en eventuele technische kosten.

Formaat nationaal (NL/FR) regionaal (NL) regionaal (FR)

2/1 pagina € 4.600 € 2.600 € 2.220

1/1 pagina € 2.700 € 1.575 € 1.300

1/2 pagina € 1.575 € 935 € 765

1/3 pagina € 1.220 € 720 € 590

1/4 pagina €  935 € 545 € 450

1/6 pagina € 720 € 420 € 350

2 pagina’s € 2.740 € 1.590 € 1.270

4 pagina’s € 3.025 € 1.765 € 1.380

6 pagina’s € 3.275 € 2.000 € 1.545

8 pagina’s € 3.570 € 2.310 € 1.785

cover 2 € 3.100 — —

cover 3 € 2.970 — —

cover 4 € 3.240 — —

rechterpagina + 5% + 5% +5%

* andere inlegfolders: prijs op aanvraag

Voorkeurspagina’s

Inlegfolders* - ingeniet / los onder folie: +10%

Advertentie

❚ Restaurants & feestzalen 
❚ Traiteurs 
❚ Horecaleveranciers en 
 groothandel

Doelgroepen | Oplage

Totaal: 14.000
NL: 8.800  |  FR: 5.200

©
 P

ix
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ay
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Publicatiedatum

Editie 1

1 maart

Editie 2

15 april

Editie 3

1 juni

Editie 4

15 september

Editie 5

5 november

Afsluitdatum 10 februari 25 maart 10 mei 25 augustus 15 oktober

Digitaliseren/Technologie Kasregisters en  
Betaalsystemen

Vernieuwde vormen van 
personeelsbeleid

Apps voor Horeca Maaltijdbezorging &  
Take-away

Menu-engineering

Voeding  Vriesverse producten Verras je gasten met  
gevarieerde aardappel-
producten

Smaakexplosies met groenten Vis, schaal- en schelpdieren Vegan koken: Hoe begin 
je eraan?

Dranken Koffie en Thee Hippe frisdranken  
   
Waters

Zomerse Wijnen Sterke dranken Champagne, prosecco, 
cava, schuimwijnen

Duurzaamheid Duurzame disposables Tips voor energiebesparing 
in de horeca

Initiatieven tegen 
voedselverspilling

Terrasverwarming met 
duurzame energiebronnen

Afvalbeheer

Uitrusting 10 Tips voor het kiezen van de 
juiste koel- en  
vriesapparatuur 

Aandachtspunten voor de 
aanschaf van een 
vaatwasmachine

Welk water voor welk apparaat 
in de keuken en zaal?

Tips voor de aanschaf van 
een oven of combisteamer

Afzuigkap: luchtkwaliteit, 
geluid en schoonmaak

Dossier Hygiëne & Schoonmaak 
Sanitaire inrichting

Trends in inrichting 
(in- en outdoor)

Horecagroothandels Tafellinnen
Beroepskledij

Foodtrucks

Coverstory Advertorial met coverfoto Advertorial met coverfoto Advertorial met coverfoto Advertorial met coverfoto Advertorial met coverfoto

Beurzen & Specials Horecatel 
13-16/03
Wallonie Expo, 
Marche-en-Famenne

Tavola
20-23/03, Kortrijk Xpo

Horeca Expo 
19-23/11
Flanders Expo Gent

REDACTIEPLANNING RESTAURANT BUSINESS 2022
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* Prijzen voor folders gedrukt op een maximum grammage van 135gr/m2 -  ❚  Formaat aflopend A4: is A4-formaat + rondom 5 mm afloop. 
Let erop dat alle tekst en/of andere belangrijke info op 8 mm afstand binnen de A4 staan. Zo voorkom je dat er bij het afwerken belangrijke informatie wegvalt. 

Beelden waarin gesneden mag worden, dienen aflopend te zijn (5mm buiten A4). 

VAKBLAD EXCLUSIEF VOOR DE 
BELGISCHE CATERING EN GROOTKEUKENSECTOR

Al
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 m
m

, H
 x

 B2/1

297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

❚ Onderwijs
❚ Rustoorden, ziekenhuizen, 

OCMW, gehandicapten
instellingen, homes 

❚ Bedrijven, ministeries, 
 vakantiecentra
❚ Gevangenissen & 
 penitentiaire instellingen
❚ Gemeenschapstraiteurs 
❚ Privéadressen (o.a. V.V.G. & 

FCCWBleden)
❚ Gemeenten en kinderopvang
❚ Grossiers & leveranciers 

(industrie)
❚ Vendingapparatuur: 
 fabrikanten & distributie

Formaat nationaal (NL/FR) regionaal (NL) regionaal (FR)

2/1 pagina € 3.340 € 1.950 € 1.600

1/1 pagina € 1.965 € 1.145 € 945

1/2 pagina € 1.150 € 675 € 550

1/3 pagina € 875 € 620 € 420

1/4 pagina €  670 € 400 € 330

1/6 pagina € 515 € 300 € 245

2 pagina’s € 1.740 € 1.000 € 840

4 pagina’s € 1.995 € 1.180 € 975

6 pagina’s € 2.150 € 1.265 € 1.000

8 pagina’s € 2.310 € 1.375 € 1.125

cover 2 € 2.250 — —

cover 3 € 2.160 — —

cover 4 € 2.350 — —

rechterpagina + 5% + 5% +5%

* andere inlegfolders: prijs op aanvraag

Voorkeurspagina’s

Inlegfolders* - ingeniet / los onder folie: +10%

Advertentie

INLASSINGSTARIEF 2022
Prijzen in euro, exclusief btw en eventuele technische kosten.

ONLINE SUPPORT
www.horecaplatform.be 
+ de 2-wekelijkse nieuwsbrief
naar 36.942 professionele adressen
(restaurants, feestzalen, traiteurs,  
grootkeukens, cafésector, hotelsector,  
frituren & snackbars, toeleveranciers)
(31.787 NL + 5.155 FR) 

1. Bannering 
Verschillende formules incl. link:

• Basisbanner (728 x 90 pixels) 
• Blok (300 x 250 pixels) 
• Video
• News Flash (max. 350 woorden)

€ 400/2 weken
€ 800/maand
€ 1.800/kwartaal

2. Sponsored content: € 1.100
Uitgebreide advertorial in 
de nieuwsbrief en op de site.

3. Dedicated e-mailing
Gerichte communicatie op het tijdstip van 
uw keuze naar onze professionele lezers.

• naar de totale horecasector: € 1.400
• enkel hotelsector: € 600

4. Combineer doelgericht bepaalde  
e-maillezers van EMG met facebookads en 
boek dubbel zoveel succes.

Totaal: 8.200
NL: 4.200  |  FR: 4.000

Doelgroepen | Oplage
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TARIEVEN IN DETAIL
ZIE P. 24-25
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REDACTIEPLANNING CATERING EN GROOTKEUKEN 2022
Publicatiedatum

Editie 1

25 februari

Editie 2

1 juni

Editie 3

10 september

Editie 4

5 november

Afsluitdatum 4 februari 10 mei 20 augustus 15 oktober

Dossier Vloeren & wanden Afvalrecyclage Voedselveiligheid Vendingautomaten 

Voeding Plantaardige foodservice 
(vleesvervangers)

Biologisch cateren 

Biomaaltijden in crèches

Oliën & vetten

Vis op het menu

Bereide gerechten & convenience 
oplossingen

Speciale voeding Kauw- en/of slikproblemen Diabetes type 2 Fingerfood in de ouderenzorg Hoe eiwittekort vermijden 
bij ouderen en zieken

Keukeninrichting Vaatwas: waarop letten bij 
aankoop?

Tips voor aanschaf van een oven of 
combisteamer

Voedseldistributie Verleng de levensduur van je 
koel- en klimaatinstallaties

Duurzaamheid Duurzaam en efficiënt reinigen en 
schoonmaken

Wateroptimalisatie Initiatieven tegen voedselverspilling Duurzame cateringconcepten

Coverstory Advertorial met coverfoto Advertorial met coverfoto Advertorial met coverfoto Advertorial met coverfoto

Beurzen & Specials Horecatel 
13-16/03
Wallonie Expo, Marche-en-Famenne

Tavola
20-23/03, Kortrijk Xpo

Horeca Expo 
19-23/11
Flanders Expo Gent
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* Prijzen voor folders gedrukt op een maximum grammage van 135gr/m2 -  ❚  Formaat aflopend A4: is A4-formaat + rondom 5 mm afloop. 
Let erop dat alle tekst en/of andere belangrijke info op 8 mm afstand binnen de A4 staan. Zo voorkom je dat er bij het afwerken belangrijke informatie wegvalt. 

Beelden waarin gesneden mag worden, dienen aflopend te zijn (5mm buiten A4). 

VAKBLAD VOOR BELGISCHE CAFÉS, 
DRANKENHANDELAARS, BROUWERIJEN, 

EETCAFÉS, TAVERNES EN BISTRO’S

Al
le 

af
m

et
ing

en
 in

 m
m

, H
 x

 B2/1

297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

❚ Cafés
❚ Bistro’s, eetcafés, tavernes
❚ Dancings, bars en 
 nachtclubs
❚ Bierhandel (grooth. & 
 import, kleinh.)
❚ Brouwerijen & fabrikanten 

frisdranken
❚ Toeleveranciers cafés

Formaat nationaal (NL/FR) regionaal (NL) regionaal (FR)

2/1 pagina € 4.600 € 2.600 € 2.220

1/1 pagina € 2.700 € 1.575 € 1.300

1/2 pagina € 1.575 € 935 € 765

1/3 pagina € 1.220 € 720 € 590

1/4 pagina €  935 € 545 € 450

1/6 pagina € 720 € 420 € 350

2 pagina’s € 2.740 € 1.590 € 1.270

4 pagina’s € 3.025 € 1.765 € 1.380

6 pagina’s € 3.275 € 2.000 € 1.545

8 pagina’s € 3.570 € 2.310 € 1.785

cover 2 € 3.100 — —

cover 3 € 2.970 — —

cover 4 € 3.240 — —

rechterpagina + 5% + 5% +5%

* andere inlegfolders: prijs op aanvraag

Voorkeurspagina’s

Inlegfolders* - ingeniet / los onder folie: +10%

Advertentie

INLASSINGSTARIEF 2022
Prijzen in euro, exclusief btw en eventuele technische kosten.

ONLINE SUPPORT
www.horecaplatform.be 
+ de 2-wekelijkse nieuwsbrief
naar 36.942 professionele adressen
(restaurants, feestzalen, traiteurs,  
grootkeukens, cafésector, hotelsector,  
frituren & snackbars, toeleveranciers)
(31.787 NL + 5.155 FR)  

1. Bannering 
Verschillende formules incl. link:

• Basisbanner (728 x 90 pixels) 
• Blok (300 x 250 pixels) 
• Video
• News Flash (max. 350 woorden)

€ 400/2 weken
€ 800/maand
€ 1.800/kwartaal

2. Sponsored content: € 1.100
Uitgebreide advertorial in 
de nieuwsbrief en op de site.

3. Dedicated e-mailing
Gerichte communicatie op het tijdstip van 
uw keuze naar onze professionele lezers.

• naar de totale horecasector: € 1.400
• enkel hotelsector: € 600

4. Combineer doelgericht bepaalde  
e-maillezers van EMG met facebookads en 
boek dubbel zoveel succes.

Totaal: 14.150
NL: 9.250  |  FR: 4.900

Doelgroepen | Oplage

TARIEVEN IN DETAIL
ZIE P. 24-25
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REDACTIEPLANNING CAFÉ & BISTRO 2022
Publicatiedatum

Editie 1

5 maart

Editie 2

25 mei

Editie 3

15 september

Editie 4

5 november

Afsluitdatum 15 februari 3 mei 20 augustus 15 oktober

Technologie Tapsystemen Digitalisering en betaaloplossingen Personeelsbeheer Social Media

Dranken Frisdranken & Waters Cocktails, mocktails & mixdranken Koffie & thee Dranken voor eindejaar

Bieren Craftbieren    
    
IPA-bieren

Laag- en niet alcoholische bieren Blonde gistingsbieren als alternatief 
voor pils

Trappist & Abdijbieren

Special Caféspelen Hygiëne Duurzaam met energie en water Ontbijt en snelle hap

Inrichting/uitrusting Welke waterfilter voor bereiding van 
koffie en thee? 

Glazenwasmachines Interieurinrichting Winterterras

Coverstory
Brouwerij in de kijker

Advertorial met coverfoto Advertorial met coverfoto Advertorial met coverfoto Advertorial met coverfoto

Beurzen Horecatel 
13-16/03
Wallonie Expo, Marche-en-Famenne

Horeca Expo 
19-23/11
Flanders Expo Gent
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* Prijzen voor folders gedrukt op een maximum grammage van 135gr/m2 -  ❚  Formaat aflopend A4: is A4-formaat + rondom 5 mm afloop. 
Let erop dat alle tekst en/of andere belangrijke info op 8 mm afstand binnen de A4 staan. Zo voorkom je dat er bij het afwerken belangrijke informatie wegvalt. 

Beelden waarin gesneden mag worden, dienen aflopend te zijn (5mm buiten A4). 

Al
le 

af
m

et
ing

en
 in

 m
m

, H
 x

 B2/1

297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

❚ Hotels inclusief apart en 
 flathotels, verstuurd op 

naam van algemene 
 directie en – waar die  
functies bestaan – naar de 
managers met aankoop
functie

❚ Bed & Breakfasts
❚ Selecte groep rust 
 en verzorgingstehuizen (RVT)
❚ Leveranciers voor 
 hotelsector
❚ Hotelscholen en 
 vormingsinstituten

VAKBLAD VOOR DE HOTELS 
EN BED & BREAKFASTS IN BELGIË

Formaat nationaal (NL/FR)

2/1 pagina € 2.350

1/1 pagina € 1.400

1/2 pagina € 820

1/3 pagina € 670

1/4 pagina € 490

1/6 pagina € 400

2 pagina’s € 1.200

4 pagina’s € 1.365

6 pagina’s € 1.470

8 pagina’s € 1.575

cover 2 —

cover 3 € 1.520

cover 4 € 1.680

rechterpagina + 5%

* andere inlegfolders: prijs op aanvraag

Voorkeurspagina’s

Inlegfolders* - ingeniet / los onder folie: +10%

Advertentie

INLASSINGSTARIEF 2022
Prijzen in euro, exclusief btw en eventuele technische kosten.

ONLINE SUPPORT
www.hotelbusiness.be 
naar 1.735 professionele adressen 
(hotels, b&b’s, toeleveranciers)
(1.312 NL + 423 FR) 

1. Bannering 
Verschillende formules incl. link:

• Basisbanner (728 x 90 pixels) 
• Blok (300 x 250 pixels) 
• Video
• News Flash (max. 350 woorden)

€ 175/maand
€ 450/kwartaal
€ 800/6 maand
2. Sponsored content: € 400
Uitgebreide advertorial in 
de nieuwsbrief en op de site.

3. Dedicated e-mailing
Gerichte communicatie op het tijdstip van 
uw keuze naar onze professionele lezers.

• hotelsector: € 600

4. Combineer doelgericht bepaalde  
e-maillezers van EMG met facebookads en 
boek dubbel zoveel succes.

Totaal: 3.842
NL: 2.142  |  FR: 1.700

Doelgroepen | Oplage

©
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TARIEVEN IN DETAIL
ZIE P. 24-25



 ||  13pub@evolution.be  – 056 60 73 33

Publicatiedatum

Editie 1

10 maart

Editie 2

10 juni

Editie 3

10 september

Editie 4

5 november

Afsluitdatum 20 februari 20 mei 20 augustus 10 oktober

Technologie Apps voor personeelsbeheer Digital Signage in uw hotel Boekingsmodules voor hotels Artificiële intelligentie
Slimme hotelkamer

Interieur/Inrichting Hotelinrichting- trend naar 
thema-hotels

Bed- en slaapcomfort Sanitaire trends
Wellness

Vloeren, wanden en akoestiek

Housekeeping Hotellinnen Hospitality in de hotelkamer 
(oa onthaalproducten)

Hygiëne & schoonmaak Servicewagens voor housekeeping

Dossier Hotel- en energiemanagement Klimatisatie (HVAC in hotels) Toegangscontrole voor klant & 
personeel

Bedrijfskledij

Food&Beverages Koffie & Thee + Waterfilters Restaurantconcepten in de hotellerie Vendingautomaten Ontbijtconcepten

Management & 
Marketing

Revenue Management Hotelmarketing Storytelling Outsourcing

Beurzen Horeca Expo 
19-23/11
Flanders Expo Gent

REDACTIEPLANNING HOTEL BUSINESS 2022
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* Prijzen voor folders gedrukt op een maximum grammage van 135gr/m2 -  ❚  Formaat aflopend A4: is A4-formaat + rondom 5 mm afloop. 
Let erop dat alle tekst en/of andere belangrijke info op 8 mm afstand binnen de A4 staan. Zo voorkom je dat er bij het afwerken belangrijke informatie wegvalt. 

Beelden waarin gesneden mag worden, dienen aflopend te zijn (5mm buiten A4). 

VAKBLAD VOOR DE BELGISCHE FRITUUR, 
SNACK- EN SNELRESTAURATIESECTOR

Al
le 

af
m

et
ing

en
 in

 m
m

, H
 x

 B2/1

297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

Formaat nationaal (NL/FR) regionaal (NL) regionaal (FR)

2/1 pagina € 2.920 € 1.900 € 1.580

1/1 pagina € 1.700 € 1.000 € 835

1/2 pagina € 920 € 660 € 550

1/3 pagina € 720 € 520 € 430

1/4 pagina € 570 € 370 € 310

1/6 pagina € 460 € 315 € 265

2 pagina’s € 1.555 € 920 € 770

4 pagina’s € 1.765 € 1.040 € 860

6 pagina’s € 1.900 € 1.125 € 940

8 pagina’s € 2.060 € 1.200 € 1.000

cover 2 € 1.970 — —

cover 3 € 1880 — —

cover 4 € 2.050 — —

rechterpagina + 5% + 5% +5%

* andere inlegfolders: prijs op aanvraag

Voorkeurspagina’s

Inlegfolders* - ingeniet / los onder folie: +10%

Advertentie

FRITUUR&SNACK

FrituurenSnack-LOGO_Opmaak 1  1/12/09  11:04  Pagina 1

FRITUUR&SNACK

FrituurenSnack-LOGO_Opmaak 1  1/12/09  11:04  Pagina 1

INLASSINGSTARIEF 2022
Prijzen in euro, exclusief btw en eventuele technische kosten.

ONLINE SUPPORT
www.horecaplatform.be 
+ de 2-wekelijkse nieuwsbrief
naar 36.942 professionele adressen
(restaurants, feestzalen, traiteurs,  
grootkeukens, cafésector, hotelsector,  
frituren & snackbars, toeleveranciers)
(31.787 NL + 5.155 FR)

1. Bannering 
Verschillende formules incl. link:

• Basisbanner (728 x 90 pixels) 
• Blok (300 x 250 pixels) 
• Video
• News Flash (max. 350 woorden)

€ 400/2 weken
€ 800/maand
€ 1.800/kwartaal

2. Sponsored content: € 1.100
Uitgebreide advertorial in 
de nieuwsbrief en op de site.

3. Dedicated e-mailing
Gerichte communicatie op het tijdstip van 
uw keuze naar onze professionele lezers.

• naar de totale horecasector: € 1.400
• enkel hotelsector: € 600

4. Combineer doelgericht bepaalde  
e-maillezers van EMG met facebookads en 
boek dubbel zoveel succes.

❚ Frituren & frietkramen 
❚ Snack & sandwichbars 
❚ Pitazaken
❚ Fast service food 
 restaurants  
❚ Fastfood & snack

toeleveranciers

Totaal: 6.000
NL: 3.900  |  FR: 2.100

Doelgroepen | Oplage
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TARIEVEN IN DETAIL
ZIE P. 24-25
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FRITUUR&SNACK

FrituurenSnack-LOGO_Opmaak 1  1/12/09  11:04  Pagina 1

FRITUUR&SNACK

FrituurenSnack-LOGO_Opmaak 1  1/12/09  11:04  Pagina 1

Publicatiedatum

Editie 1

25 februari

Editie 2

25 mei

Editie 3

5 november

Afsluitdatum 4 februari 3 mei 10 oktober

Technologie Digitale menuborden, digital signage Afrekenen & betalen Online bestelplatformen  

Dossier/technisch Bakwand: alles over service en onderhoud
Frituren zonder vet

Temperatuurregistratie

Vendingapparatuur

Bake-off oventjes

Trends Internationale snacktrends ‘Loaded Fries’ (oa ook sausen) Vegan: alternatieven voor vlees

Snackbar Streetfoodconcepten Pizzaconcepten Pasta’s (sausen & pastasoorten)

Duurzaam Initiatieven tegen voedselverspilling Tips voor energiebesparing Afbreekbare disposables & verpakking

Frituur Sausenspecial: sausen & toppings
+ dispensersystemen

Frituurolie: de meest gestelde vragen Verras met gevarieerde aardappelproducten

Coverstory Advertorial met coverfoto Advertorial met coverfoto Advertorial met coverfoto

Beurzen Horecatel 
13-16/03
Wallonie Expo, Marche-en-Famenne

Horeca Expo 
19-23/11
Flanders Expo Gent

REDACTIEPLANNING FRITUUR & SNACK 2022
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* Prijzen voor folders gedrukt op een maximum grammage van 135gr/m2 -  ❚  Formaat aflopend A4: is A4-formaat + rondom 5 mm afloop. 
Let erop dat alle tekst en/of andere belangrijke info op 8 mm afstand binnen de A4 staan. Zo voorkom je dat er bij het afwerken belangrijke informatie wegvalt. 

Beelden waarin gesneden mag worden, dienen aflopend te zijn (5mm buiten A4). 

* Prijzen voor folders gedrukt op een maximum grammage van 135gr/m2 -  ❚  Formaat aflopend A4: is A4-formaat + rondom 5 mm afloop. 
Let erop dat alle tekst en/of andere belangrijke info op 8 mm afstand binnen de A4 staan. Zo voorkom je dat er bij het afwerken belangrijke informatie wegvalt. 

Beelden waarin gesneden mag worden, dienen aflopend te zijn (5mm buiten A4). 

Al
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 m
m

, H
 x

 B2/1

297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

VAKBLAD VOOR DE BELGISCHE 
BROOD- EN BANKETBAKKER, 
CHOCOLATIER, CONFISEUR EN IJSBEREIDER

ONLINE SUPPORT
www.broodenbanket.be 
+ maandelijkse nieuwsbrief
naar 4.672 professionele adressen
(3.630 NL + 1.042 FR) 

1. Bannering
Verschillende formules incl. link:

• Basisbanner (728 x 90 pixels) 
• Blok (300 x 250 pixels) 
• Video
• News Flash (max. 350 woorden)

€ 350/maand
€ 700/kwartaal
€ 1.200/6 maanden

2. Sponsored content: € 790
Uitgebreide advertorial in 
de nieuwsbrief en op de site.

3. Dedicated e-mailing: € 990
Gerichte communicatie op het tijdstip van 
uw keuze naar onze professionele lezers.

4. Combineer doelgericht bepaalde  
e-maillezers van EMG met facebookads en 
boek dubbel zoveel succes.

Formaat nationaal (NL/FR) regionaal (NL) regionaal (FR)

2/1 pagina € 3.430 € 1.900 € 1.630

1/1 pagina € 1.990 € 1.100 € 935

1/2 pagina € 1.135 € 695 € 535

1/3 pagina € 850 € 460 € 400

1/4 pagina € 650 € 355 € 315

1/6 pagina € 370 € 265 € 250

2 pagina’s € 1.565 € 1.100 € 940

4 pagina’s € 1.740 € 1.260 € 1.070

6 pagina’s € 1.900 € 1.400 € 1.190

8 pagina’s € 2.040 € 1.500 € 1.290

cover 2 € 2.120 — —

cover 3 € 2.070 — —

cover 4 € 2.250 — —

rechterpagina + 5% + 5% +5%

* andere inlegfolders: prijs op aanvraag

Voorkeurspagina’s

Inlegfolders* - ingeniet / los onder folie: +10%

Advertentie

INLASSINGSTARIEF 2022
Prijzen in euro, exclusief btw en eventuele technische kosten.

❚ Bakkers & abonnementen 
❚ Confiserie & pralinewinkels  
❚ Chocolatiers 
❚ Confiseurs  
❚ IJsbereiders & ijssalons  
❚ Koekjesfabrikanten & GH  
❚ Leveranciers

Total: 6.571
NL: 4.200  |  FR: 2.371

Doelgroepen | Oplage

TARIEVEN IN DETAIL
ZIE P. 24-25
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Publicatiedatum

Editie 1

15 februari

Editie 2

15 april

Editie 3

1 juni

Editie 4

1 september

Editie 5

15 oktober

Editie 6

1 december

Afsluitdatum 25 januari 25 maart 10 mei 10 augustus 23 september 10 november

Producten Koffiekoeken,  
chocoladekoeken,  
croissants, brioches

Ijs, huisbereid of 
aangekocht 
Zuivel, room, boter 

Vers belegde broodjes
Verrassingsbroden
Kaas/charcuterie

Chocolade
Chocoladebewerking
Vormen en verpakking 
machines & materialen

Suikervrij

Authentiek brood
Bloem

Bladerdeeg

Verfijnde patisserie en taarten
(Niet) eetbare versiering
Taartbodems, -vulling 
(chocolade, fruit)

Diepvriesproducten

Beleving & service 
Alternatieve 
distributie

Ontbijtservice 
Ontbijtmanden

Ijssalon Lunchroom
Broodjesmanden

Tearoom
Chocoladebar
Koffie & koffiemachines

De rijdende winkel 
Foodtruck

Verkoopautomaten

Techniek Koel & vriesapparatuur
Remrijskasten
Proceskoeling 

Koeltoonbanken

Ijsmachines 

Onderwijs 

Bake-off

Kneders & mengers 

Ovens 

Verpakking, draagzakken

Broodsnijmachines 

Deegverwerking
Deegverdeler
Afwegers

Energiezuinige  
klimatisatie en ventilatie

Vaatwas

Slim ondernemen Bestelmogelijkheid 
op website

Automatisering van 
het voorraadbeheer

Ergonomische atelier- 
en winkelinrichting

Kasregisters
Weegschalen 
Etiketteermachines 

Digital signage Betaalsystemen

Beurzen Bakkersvak
6-8/03
Gorinchem (Utrecht)

Bibac Plus 2022
25-28/09
Antwerp Expo

Südback
2-5/10
Messe Stuttgart

REDACTIEPLANNING BROOD EN BANKET 2022
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* Prijzen voor folders gedrukt op een maximum grammage van 135gr/m2 -  ❚  Formaat aflopend A4: is A4-formaat + rondom 5 mm afloop. 
Let erop dat alle tekst en/of andere belangrijke info op 8 mm afstand binnen de A4 staan. Zo voorkom je dat er bij het afwerken belangrijke informatie wegvalt. 

Beelden waarin gesneden mag worden, dienen aflopend te zijn (5mm buiten A4). 

* Prijzen voor folders gedrukt op een maximum grammage van 135gr/m2 -  ❚  Formaat aflopend A4: is A4-formaat + rondom 5 mm afloop. 
Let erop dat alle tekst en/of andere belangrijke info op 8 mm afstand binnen de A4 staan. Zo voorkom je dat er bij het afwerken belangrijke informatie wegvalt. 

Beelden waarin gesneden mag worden, dienen aflopend te zijn (5mm buiten A4). 
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 B2/1

297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

ONLINE SUPPORT
www.foodandmeat.be 
+ maandelijkse nieuwsbrief
naar 6.810 professionele adressen
(5.943 NL + 867 FR) 

1. Bannering
Verschillende formules incl. link:

• Basisbanner (728 x 90 pixels) 
• Blok (300 x 250 pixels) 
• Video
• News Flash (max. 350 woorden)

€ 350/maand
€ 700/kwartaal
€ 1.200/6 maanden

2. Sponsored content: € 790
Uitgebreide advertorial in 
de nieuwsbrief en op de site.

3. Dedicated e-mailing: € 990
Gerichte communicatie op het tijdstip van 
uw keuze naar onze professionele lezers.

4. Combineer doelgericht bepaalde  
e-maillezers van EMG met facebookads en 
boek dubbel zoveel succes.

VAKBLAD VOOR DE TOTALE 
VLEES- EN VLEESWARENSECTOR

Formaat nationaal (NL/FR) regionaal (NL) regionaal (FR)

2/1 pagina € 4.090 € 2.275 € 1.875

1/1 pagina € 2.450 € 1.365 € 1.125

1/2 pagina € 1.385 € 795 € 655

1/3 pagina € 925 € 590 € 490

1/4 pagina €  810 € 460 € 390

1/6 pagina € 520 € 320 € 270

2 pagina’s € 2.040 € 1.380 € 990

4 pagina’s € 2.260 € 1.485 € 1.220

6 pagina’s € 2.435 € 1.590 € 1.310

8 pagina’s € 2.560 € 1.680 € 1.365

cover 2 € 2.770 — —

cover 3 € 2.590 — —

cover 4 € 2.835 — —

rechterpagina + 5% + 5% +5%

* andere inlegfolders: prijs op aanvraag

Voorkeurspagina’s

Inlegfolders* - ingeniet / los onder folie: +10%

Advertentie

INLASSINGSTARIEF 2022
Prijzen in euro, exclusief btw en eventuele technische kosten.

❚ Slagers, traiteurs & 
 delicatessenzaken
❚ Supermarkten/Retail
❚ Marktkramers
❚ Abonnementen
❚ Scholen

Doelgroepen | Oplage

Totaal: 6.700
NL: 4.202  |  FR: 2.498

TARIEVEN IN DETAIL
ZIE P. 24-25
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Publicatiedatum

Editie 1

25 februari

Editie 2

25 maart

Editie 3
 

25 april

Editie 4

15 juni

Editie 5

10 september

Editie 6

25 november

Afsluitdatum 4 februari 4 maart 4 april 25 mei 15 augustus 4 november

Producten Special “TAVOLA” 

Lamsvlees

Rundvlees

Hammen

BBQ 

Kruiden

Specerijen

Marinades

Sausen

Paardenvlees

Pastagerechten: topper in 
de zomer

Samenstelling van gehakt en 
gemalen  vlees & etikettering

Varkensvlees

Salades

Streekproducten

Doseermachines voor 
eigen productie

Kip-en gevogelte

Patés

Wild

Feestproducten

Exotische vleeswaren

Messen & toebehoren

Ongediertebestrijding

Hygiëne 

Techniek Vleesrijpingskasten en 
showkasten

Winkelinrichting

Cutters

Temperatuurregistratie

Rookkasten & rookkamers

Verlichting

Vleesvermalsers

Snijmachines

Vaatwasmachines

Koeling

Weegschalen /  
kassaregisters

Slim ondernemen Digitalisering van 
alle administratieve 
formaliteiten

Automatenshop, 
webshops, tweede 
filiaal, enz...

Afvalverwerking Veggie: evolutie in de 
slagerij

Warmtepompen, 
zonnepanelen, enz.

Elektrische 
vervoermiddelen

Beurzen/Events Tavola
20-23/03, Kortrijk Xpo

Cfia
8-10/03, Rennes

IFFA
14-19/05, Frankfurt

Bibac Plus 2022
25-28/09
Antwerp Expo

SIAL PARIS NORD (F)
15-19/10

REDACTIEPLANNING FOOD & MEAT 2022
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* Prijzen voor folders gedrukt op een maximum grammage van 135gr/m2 -  ❚  Formaat aflopend A4: is A4-formaat + rondom 5 mm afloop. 
Let erop dat alle tekst en/of andere belangrijke info op 8 mm afstand binnen de A4 staan. Zo voorkom je dat er bij het afwerken belangrijke informatie wegvalt. 

Beelden waarin gesneden mag worden, dienen aflopend te zijn (5mm buiten A4). 
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ONLINE SUPPORT
www.foodindustry.be 
+ maandelijkse nieuwsbrief
naar 3.040 professionele adressen
(2.311 NL + 729 FR) 

1. Bannering
Verschillende formules incl. link:

• Basisbanner (728 x 90 pixels) 
• Blok (300 x 250 pixels) 
• Video
• News Flash (max. 350 woorden)

€ 350/maand
€ 700/kwartaal
€ 1.200/6 maanden

2. Sponsored content: € 790
Uitgebreide advertorial in 
de nieuwsbrief en op de site.

3. Dedicated e-mailing: € 990
Gerichte communicatie op het tijdstip van 
uw keuze naar onze professionele lezers.

4. Combineer doelgericht bepaalde  
e-maillezers van EMG met facebookads en 
boek dubbel zoveel succes.

Sectoren: 
❚ Chocolade 
❚ Vetten & oliën
❚ Zuivel 
❚ Groenten en fruit 
❚ Graan 
❚ Suiker  
❚ Brood 
❚ Vis 
❚ Dieetvoeding 
❚ Brouwerijen  
❚ Dranken 
❚ Vleeswaren 
❚ Toeleveranciers    
❚ Abonnementen

I N D U S T R Y

VAKBLAD VOOR DE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

Formaat nationaal (NL/FR) regionaal (NL of FR)

2/1 pagina € 4.020 € 2.820

1/1 pagina € 2.410 € 1.640

1/2 pagina € 1.360 € 985

1/3 pagina € 935 € 770

1/4 pagina €  835 € 645

1/6 pagina € 515 € 320

2 pagina’s € 2.075 € 1.585

4 pagina’s € 2.200 € 1.765

6 pagina’s € 2.330 € 2.000

8 pagina’s € 2.465 € 2.310

cover 3 € 2.700 —

cover 4 € 2.970 —

rechterpagina + 5% + 5%

* andere inlegfolders: prijs op aanvraag

Voorkeurspagina’s

Inlegfolders* - ingeniet / los onder folie: +10%

Advertentie

INLASSINGSTARIEF 2022
Prijzen in euro, exclusief btw en eventuele technische kosten.

Doelgroepen | Oplage

Totaal: 6.200
NL: 4.800  |  FR: 1.400

TARIEVEN IN DETAIL
ZIE P. 24-25
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I N D U S T R Y

Publicatiedatum

Editie 1

21 februari

Editie 2

20 april

Editie 3

1 juni

Editie 4

1 september

Editie 5

21 november

Afsluitdatum 31 januari 30 maart 11 mei 10 augustus 31 oktober

Sectorieel Zuivel
Plantaardige ingrediënten

Bewuste consumptie 
van vlees en vis

Groenten en fruit
Vegan assortiment

Dranken
Brood

Chocolade en confiserie
Biologische producten

Technisch Efficiënt produceren met 
intelligente
productiesystemen zoals
- flexibele automatisatie
- (snij)machines met 
  maatoplossingen
- hygiënisch ontwerp van de 
  installaties (hygiënsiche
  pompen)

Slimme  intelligente IT oplos-
singen voor optimalisatie van 
het productieproces,
oplossingen voor 
traceerbaarheid en 
kwaliteitsbeheer

Datatechnologie 

Intelligente logistieke systemen
voor warehousing activiteiten 
en technologieën

Intelligente verpakkings-
systemen 
Gasverpakken
Bulkverpakkingen
Robottechnologie bij verpakken
Controle-, visie- en 
inspectiesystemen
Sensoren
Etikettering labelling

Slimme infrastructuur
Laad- en loskades
Sectionale en industriële 
poorten
Snelloopdeuren
Controle in- en uitgaande
transporten

Voedselveiligheid: 
- kwaliteitscontrole
- microbiologische controle  
  naar bederf en houdbaar- 
  heidstesten, allergenen en  
  contaminanten

Energie efficiënte koel- en 
vriesruimtes voor diepvries en 
gekoelde opslag
Koelinstallaties
Koelcelpanelen, geïsoleerde 
deuren

Intern transport- en  
vervoersystemen
Heftrucks, pallettrucks
Transportbanden en conveyors

Watertechnologie
Waterbehandeling

Hygiëne: ontsmetting- en  
desinfectiesystemen,  
hygiënesluis, hygiënische 
afwatering

Benutten van reststromen Toegangscontrole en 
registratie

Geklimatiseerde en 
gekoelde ruimtes
Ventilatie, verwarming

Onderzoeks- en kennissystemen
Ondersteuning bij 
technologische innovaties
E-learning

Beurzen Cfia
8-10/03, Rennes

Laborama  
17-18/03, Brussels Expo

Tavola
20-23/03, Kortrijk Xpo

Pumps & Valves 
en Maintenance 
23-24/03, Antwerp Expo
Vakevent voor industriële  
vloeistof- en gastechnologie

Anuga FoodTec,
26-29/04, Keulen

IFFA
14-19/05, Frankfurt 

Empack Namen
19/05, Namur Expo

Empack Gent, 
The future of (Food)Packaging
14-15/9, Flanders Expo 

Vakbeurs energie 
11-13/10, platform voor
duurzame energie

SIAL PARIS NORD (F)
15-19/10

Aquarama 
20/10, Waterbehandeling
Brabant hallen Leuven

Südback 
22-25 /10, Stuttgart
Bakkerij- en zoetwarenhandel

Braubeviale 
8-10/11, Nuremberg
Drankenindustrie

Pro Sweets Kôln 
2/2023

REDACTIEPLANNING FOOD INDUSTRY 2022
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Formaat aflopend A4: is A4-formaat + rondom 5 mm afloop. 
Let erop dat alle tekst en/of andere belangrijke info op 8 mm afstand binnen de A4 staan. Zo voorkom je dat er bij het afwerken belangrijke informatie wegvalt. 

Beelden waarin gesneden mag worden, dienen aflopend te zijn (5mm buiten A4). 

Advertorial op aanvraag

Informeer ook naar ons  VIP-PAKKET
waarbij uw logo op pag. 3 gepubliceerd wordt.
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 EINDREDACTIE
Piet Desmyter
info@biogezond.be

PUBLICITEIT
Michèle Grassi
m.grassi@evolution.be
gsm 0475/89.59.21

www.biogezond.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
P. Desmyter • Vlasstraat 17 - 8710 Wielsbeke
Advertenties en publiscopiën kunnen zonder enige motive-ring worden geweigerd. De uitgever wijst elke aansprakelijk-heid voor de inhoud van de advertenties af. De inhoud van elke advertentie en publi scopie valt onder de verantwoorde-lijkheid van de adverteerder.
Overname, zelfs gedeeltelijk, van artikels en publicitaire pro-jecten, is voorbehouden aan het copyright van het tijdschrift.Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.

 BioGezond
is een tweemaandelijks infoblad 
voor de natuurwinkelklant
Oplage: 45.000 ex.

ADRES
Evolution Media Group bv
Vlasstraat 17 - 8710 Wielsbeke
Tel. 056-60 73 33
info@biogezond.be
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04 Natuurlijk denken: mag dat nog ?

06 Weerstandsverhogende plantenop een rij

10 Ubiquinol en seleniumTopcombinatie voor preventie van hart- en vaatziekten

18 De rol van vezels 
bij prikkelbare darm

22 Natuurlijke middelen voor gezicht en ogen

29 Apitherapie
Gezond met bijenproducten

46 Oud worden met het Okinawa dieet

Nutriphyt

by Bio-Life Laboratory
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Buitenland: €48
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BioGezond wordt gratis  
verspreid via de volgende 
circuits:
❚ 35.000 ex. 
 via natuur en biowinkels in 

Vlaanderen en Brussel 
❚ 6.000 ex.   

via therapeuten  
(homeopaten,  
acupuncturisten,  
reflexologen,  
psychotherapeuten, enz...) 
en wellnesscentra

❚ 1.000 ex.
 via beurzen en events 
❚ 3.000 ex. 
 in wachtzalen van  

ziekenhuizen, dokters,  
tandartsen, enz. Formaat NL

2/1 pagina € 2.785

1/1 pagina € 1.610

1/2 pagina € 1.070

1/3 pagina € 955

1/4 pagina € 790

1/6 pagina € 550

Cover 2 € 1.820

Cover 3 € 1.730

Cover 4 € 1.930

Rechterpagina + 5%

Advertentie

Voorkeurspagina’s

INLASSINGSTARIEF 2022
Prijzen in euro, exclusief btw en eventuele technische kosten.

Doelgroepen | Oplage

Totaal: 45.000

INFOBLAD OVER ‘GEZOND DUURZAAM LEVEN’
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Publicatiedatum

Editie 1

5 februari

Editie 2

5 april

Editie 3

5 juni

Editie 4

5 september

Editie 5

15 oktober

Editie 6

5 december

Afsluitdatum 15 januari 11 maart 13 mei 12 augustus 23 september 8 november

Voeding Waarom voedingssupplementen niet overbodig zijn Waarom calorieën tellen niet de basis is voor afvallen

Voedings
supplementen

Glutathion, ‘moeder der 
antioxidanten’, meester 
ontgifter en 
immunomodulator

PEA of Pal-
mitoylethanolamide, 
verrassend effectieve 
pijnstiller bij chronische 
pijn

De meerwaarde van 
fermentatieproducten in 
voedingssupplementen

Melatonine, zoveel meer 
dan een hulp om beter 
te slapen

Waarom zink zo 
belangrijk is

Vitamine K2, de ‘missing 
link’ bij botontkalking en 
slagaderverkalking

Kruiden/Fyto Katsklauw, krachtige 
booster van het 
immuunsysteem

Kokosmeel voor een 
betere darmfunctie en 
minder calorieën in je 
gebak

Maca of Peruviaanse 
ginseng, stimulans voor 
man én vrouw

Extra vezels innemen: 
de eerste reflex bij 
constipatie

Kruiden voor een betere 
glucosespiegel bij 
diabetes type 2

Boswellia of wierookhars: 
natuurlijk en breed 
ontstekingswerend

Combinatie 
kruiden en 
supplementen

De grondige aanpak 
van gewrichtsklachten

Natuurlijke middelen 
bij hypertensie 
(hoge bloeddruk)

Oplosbare vezels, 
ruwvezels, pre- en 
probiotica: 
totaalformule voor een 
gezonde darm

Natuurlijke 
ondersteuning bij ADHD

Natuurlijke middelen 
voor een beter 
sportprestatievermogen

Natuurlijke hulp bij 
anemie

Essentiële oliën Eucalyptus globulus Laurier Roosgeranium Oregano Zoete sinaasappel Strobloem

Body & beauty Vasten is hot: voordelen 
en valkuilen?

Probiotica omtrent de 
vaginale gezondheid /
blaasontsteking

Biologische cosmetica: 
de natuurlijke 
werkzame ingrediënten

Ontgiften met vitaal 
sap, een boost voor je 
gezondheid

Verzuring: de risico’s en 
hoe te vermijden?

Hoe zorg dragen voor 
onze darmen, het brein in 
onze buik

Baby & mama Straffen en belonen 
aan tafel

Nood aan een ruimere 
kijk op voeding

Volkoren granen en 
groenten. Voordelen, 
tips en hoe variëren 

Lees- en luistertips Bio en groenten: wat zijn 
de voordelen 

Ieder zijn talent aan tafel: 
betrek je kinderen bij het 
hele eetproces

Therapieën Fasciatherapie Voetreflexologie Craniosacraaltherapie Fytotherapie Orthomoleculaire 
therapie

Bachbloesemtherapie

Bio Biologische sauzen  Biologische avocado’s Biologische pasta’s  Biologische quinoa Biologische gemberteelt  Biologische aardappelen 
en frieten 

REDACTIEPLANNING BIOGEZOND 2022
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1. Bannering inclusief link

Als uitgever van gespecialiseerde vakbladen beschikken wij over een uitgebreid e-mailadressen-bestand naar 
 horeca- en fooddoelgroepen. Onze platformen en nieuwsbrieven bieden de kans om – los van de vaste  
verschijningsdata – uw communicatie frequenter te voeren en te versterken!

Onze websites horecaplatform.be, hotelbusiness.be, foodandmeat.be, broodenbanket.be en foodindustry.be 
brengen dagelijks verslag uit over het laatste nieuws. Bovendien bevatten de sites uitgebreide vakinformatie over 
hygiëne en voedselveiligheid, warenkennis, technologie, techniek & recepten, wetgeving, marketing en management, 
immo en vacatures. Onze sites worden daarbij ondersteund door de tweewekelijkse horecamail en maandelijkse 
nieuwsbrieven Brood & Banket, Food & Meat, Food Industry en Hotelbusiness.

www.broodenbanket.be
Brood & Banket > nieuwsbrief maandelijks Oplage 5.086 (3.945 NL + 1.141 FR)

www.foodandmeat.be
Food & Meat > nieuwsbrief maandelijks Oplage 6.810 (5.943 NL + 867 FR)

www.foodindustry.be
Food Industry > nieuwsbrief maandelijks Oplage 3.040 (2.311 NL + 729 FR)

www.horecaplatform.be 
horecamail 2-wekelijks Oplage 36.942 (31.787 NL + 5.155 FR)

www.hotelbusiness.be
maandelijks Oplage 1.735 (1.312 NL + 423 FR)

Technische specificaties: Bestandsformaten banners: gif (animated & non- animated), jpg, png,  

resolutie max. 72dpi. Video, met you tube URL en  begeleidende tekst van max. 500 tekens (Word).

Oplagecijfers op datum van 4/11/2021.

Mogelijkheden/Tijdspanne 1 maand kwartaal 6 maand

Basisbanner — 728 x 90 pixels € 350 € 700 € 1.200
Blok — 300 x 250 pixels, in zijbalk rechts € 350 € 700 € 1.200
Video — zijbalk € 350 € 700 € 1.200
News Flash — max. 350 woorden € 350 - -

Tarieven Brood & Banket, Food & Meat, Food Industry

Speciale plaatsingen op aanvraag.

Mogelijkheden/Tijdspanne 1 maand kwartaal 6 maand

Basisbanner — 728 x 90 pixels € 175 € 450 € 800
Blok — 300 x 250 pixels, in zijbalk rechts € 175 € 450 € 800
Video — zijbalk € 175 € 450 € 800
News Flash — max. 350 woorden € 175 - -

Tarieven hotelbusiness.be

Speciale plaatsingen op aanvraag.

Mogelijkheden/Tijdspanne 2 weken 1 maand kwartaal

Basisbanner — 728 x 90 pixels € 400 € 800 € 1.800
Blok — 300 x 250 pixels, in zijbalk rechts € 400 € 800 € 1.800
Video — zijbalk € 400 € 800 € 1.800
News Flash — max. 350 woorden € 400 - -

Tarieven horecaplatform / horecamail

Speciale plaatsingen op aanvraag.

ONLINE SUPPORT



 ||  25pub@evolution.be  – 056 60 73 33

2. Advertorial of Sponsored Content
 
 Actueel nieuws boeit de vakmens steeds. Benut de kans om uw commerciële boodschap te integreren in onze 

nieuwsbrieven van Brood & Banket, Food & Meat, Food Industry of de horecavakbladen. 
 Uw content staat met de eerste alinea bij de actuele berichten in de nieuwsbrief. Het vervolg van uw bericht is 

zichtbaar via ‘Lees meer’. Tegelijk blijft uw boodschap gedurende 1 maand staan op de homepage van horecaplat-
form.be, broodenbanket.be, foodandmeat.be, foodindustry.be of hotelbusiness.be. 

 U bereikt professionals die klaar zijn om branche-specifieke informatie te ontdekken, erop in te spelen en/of aan te 
kopen. Een voordelige formule met gegarandeerd succes!

 

3. Dedicated e-mailing 
 
 Wenst u uw bedrijf extra onder de aandacht te brengen bij uw doelgroep? U lanceert een nieuw product?  

Heeft uw marketingcampagne een boost nodig ? U organiseert een opendeurdag of plant een event?
 Een gerichte e-mailing is de ideale manier om geïnteresseerde professionals, ùw doelgroep dus, te  

bereiken en hun interesse te wekken. Uw communicatie is meteen meetbaar via onze rapporten en dit brengt 
meteen heel wat bezoekers naar uw website. We dragen extra zorg voor een duidelijke weergave van de dedicated 
e-mail op de smartphone, want uit recent onderzoek blijkt dat 54% van onze lezeres de mails mobiel raadpleegden.

4. Facebook-ads 
 
 Combineer de kracht van onze e-mailbestanden met een nieuw advertentiekanaal en boek dubbel zoveel succes!
 Met Facebook-advertenties versterkt u uw marketingcampagne voor een welbepaalde termijn. 
 Dit bieden we enkel aan in combinatie met dedicated e-mail, advertorial of print campagne.
 
 Plaats een advertentie op Facebook en laat die synchroniseren met onze e-mailadresbestanden of laat facebook 

uw advertentie tonen aan profielen met identieke interesses en kenmerken.
 
 Tarief: € 250 voor ontwerp en plaatsing.

Advertorial / Sponsored Content Tarief
Brood & Banket € 790
Food & Meat € 790
Food Industry € 790
horecamail € 1.100
Hotelbusiness € 400

Dedicated e-mailing Tarief
Brood & Banket € 990
Food & Meat € 990
Food Industry € 990
horecamail € 1.400
Hotels € 600

 Technische specificaties

 Tekst in Word, beeldmateriaal en logo’s in hoge resolutie + links.

 Technische specificaties

 Tekst in Word, beeldmateriaal en logo’s in hoge resolutie + links 

 of HTML-bestand. 

Het tijdstip van verzenden wordt door u bepaald of kies voor de tool 

 ’uitsturen op het ‘best’ mogelijke tijdstip’.
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Aanbevolen 

CERTIFIED PDF  
naar medibel+ standaard

Bij het gebruik van PDF files is het heel 
belangrijk het volgende in acht te nemen: 
de aangemaakte PDF’s moeten voldoen 
aan de PDF/X settings (= internationaal 
erkende standaard settings) m.a.w. enkel 
PDF 1.3 of 1.4 files die met de juiste set-
tings aangemaakt zijn, worden aanvaard. 
Voor meer info zie: www.medibelplus.be

Volgende zaken zijn hierbij  
zeer belangrijk:
- alle gebruikte beelden moeten als 

hoge resolutie (300 dpi effectieve 
pixels) TIFF of EPS CMYK ingesloten 
zijn in de PDF. 

-  alle gebruikte fonten moeten 
 ingesloten zijn in de PDF.
- Pantonekleuren dienen vooraf 
 omgezet te worden naar CMYK.
-  Indien toch RGB-materiaal vervat zit in 

het document wordt dit door ons
 omgezet naar cmyk. Dit kan soms 

kleurafwijkingen tot gevolg hebben.

Via e-mail

annie@evolution.be

Data die via e-mail verstuurd worden, moeten vergezeld zijn van:
-  vermelding van de naam van de klant;
-  de naam van het magazine;
-  de coördinaten van een contact persoon.

Beelden
De beelden, individueel aangeleverd of gebruikt bij een opmaak in Indesign moeten voldoen aan 
volgende vereisten:
- Minimum resolutie van 300 pixels per inch op 1/1 formaat
-  Alle beelden, behalve zwart-wit beelden bewaren als CMYK-beelden, 
 geen duo-beelden. (GEEN Pantone en GEEN RGB)
-  Beelden bewaren onder een TIFF formaat of EPS formaat, geen JPEG formaat,  
 noch JPEG vertoning

Fonts
De fonts, gebruikt bij de opmaak moeten aan volgende eisen voldoen:
- in de files opgeslagen zijn als Screen- én PrinterFont 
- Nooit elektronisch bold of cursief maar steeds het vereiste lettertype gebruiken.

Alle aangeleverd digitaal materiaal dat niet voldoet aan voorafgaande punten zal geval per geval 
beoordeeld worden op kwaliteit en er zal nadien bepaald worden of het aangeleverde 
beeldmateriaal al dan niet bruikbaar is voor verdere verwerking.

Encarts
-  Max. eindformaat: 297 x 210 mm
- Toeleveringsformaat: steeds 5 mm extra-snit aan de bovenzijde
- Enkele encarts (2 pag.) dienen te zijn voorzien van een zijdelingse papierstrook van 
 minstens 70 mm links van de frontpagina
- “Drieluikfolders” mogen niet breder zijn dan 205 mm (indien ingeniet)

AANLEVEREN MATERIAAL

2/1

297 x 420

1/1

297 x 210

1/2

265 x 90  130 x 186

1/3 

265 x 58  85 x 186

1/4 

130 x 90  62 x 186

1/6 

130 x 58  40 x 186 

Formaat aflopend A4
is A4-formaat + rondom 5 mm afloop. 
Let erop dat alle tekst en/of andere belangrijke info op 8 mm afstand binnen de A4 staan. Zo voorkom je dat er bij het 
afwerken belangrijke informatie wegvalt. Beelden waarin gesneden mag worden, dienen aflopend te zijn (5mm buiten A4) 
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ART. 1

Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken een inte-

graal deel uit van de plaatsingsopdracht of orderbevesti-

ging zonder dewelke deze niet zouden tot stand gekomen 

zijn. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de 

klant onderhavige verkoopsvoorwaarden, waar in geen 

enkel ander geval dan de schriftelijke bevestiging van de 

uitgever zelf kan afgeweken worden.

ART. 2

De plaatsingsopdracht wordt door de uitgever aanvaard 

van zodra die ondertekend is door de klant. De naar de 

klant opgestuurde orderbevestiging wordt door de uit-

gever als definitief aanvaard beschouwd indien de klant 

niet voor de daarop aangegeven datum per aangetekend 

schrijven zijn opmerkingen laat geworden.

ART. 3 

De redactie van het betreffende tijdschrift behoudt zich 

het recht voor - bij aangetekend schrijven - zonder enige 

motivering die inlassingen te weigeren, waarvan ze tekst, 

illustraties of schikking niet passend acht. De uitgever kan 

terzake tot geen enkele schadevergoeding, uit welke hoof-

de ook, gehouden zijn.

ART. 4 

Het publiciteitsmateriaal dient uiterlijk 3 weken voor ver-

schijnen door de adverteerder of zijn bemiddelaar (recla-

me- en adviesbureau, publiciteitsagent,...) bij de uitgever 

geleverd te worden.

ART. 5

Indien het geleverde publiciteitsmateriaal drukklare be-

standen zijn, worden geen bijkomende technische kosten 

aangerekend. In alle andere gevallen zal de uitgever de 

drukkerij de opdracht dienen te geven uitgaande van de 

teksten, tekeningen en foto’s van de adverteerder het ad-

vertentiemateriaal zelf te ontwerpen. Deze bijkomende be-

werkingen voor het ontwerp en de productie van deze pu-

bliciteit hebben een bijkomende automatische facturatie 

als technische onkosten voor gevolg. De uitgever is hierbij 

niet verantwoordelijk voor vergissingen die voortspruiten 

uit de levering van gebrekkig of onvolledig materiaal.

Onbruikbare bestanden of documenten moeten op het eer-

ste verzoek van de uitgever door de klant of zijn bemidde-

laar vervangen worden. Indien aan dit verzoek geen gevolg 

wordt gegeven, behoudt de uitgever zich het recht voor 

zelf, op kosten en risico van de adverteerder, deze docu-

menten bij te werken. Hoe dan ook, er worden in dit geval 

geen klachten aanvaard over het resultaat van de afdruk.

ART. 6

Wijzigingen aan de tekst en/of veranderingen van bestan-

den of documenten worden voor elk nummer toegestaan 

indien deze in het bezit van de uitgever zijn binnen de in 

art.4 vermelde termijn en indien deze uitgaan van de per-

soon die opdracht heeft gegeven tot inlassing.

ART. 7

Bestelde plaatsruimte, waarvoor het publiciteitsmateriaal 

te laat voor publicatie bij de uitgever toekomt, zal aangere-

kend worden. 

ART. 8

De klant die een proef van zijn publiciteitsontwerp wenst 

te ontvangen voor het verschijnen, dient dit uitdrukkelijk 

en schriftelijk aan te vragen bij zijn bestelling. 

ART. 9

Iedere plaatsing van publiciteit, behalve voor de rubriek 

,,Kleine Aankondigingen’’, geeft recht op twee gratis be-

wijsnummers. Alle supplementaire nummers worden ge-

factureerd. 

ART. 10

Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres 

vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in 

tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum ver-

meld werd op de factuur. Iedere vertraging van de betaling 

brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 

intrest van 12% per jaar teweeg vanaf de vervaldag van 

de factuur. In geval van ongegronde niet-betaling op de 

vervaldag zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en 

zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12%, met 

een minimum van 50 euro en een maximum van 1.850 

euro, ten titel van conventioneel verhogingsbeding. Deze 

vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de 

invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding 

voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er 

derhalve uitdrukkelĳk over akkoord dat deze vergoeding 

forfaitair is en dat deze bij afwijking van art. 1231 B.W. 

niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming 

slechts gedeeltelijk zou zijn. 

ART. 11

De tussenkomst van een bemiddelaar (reclame- en advies-

bureau, publiciteitsagent,...) is toegestaan mits de uitge-

ver daar van bij de aanvang op de hoogte is. Het achteraf 

doorgeven door de klant van een opdracht aan de zorgen 

van een bemiddelaar kan voor de uitgever geenszins aan-

leiding geven tot enige wijziging van de oorspronkelijk 

gemaakte overeenkomst.

ART.12

De tijdstippen van verschijning worden slechts ten indi-

catieve titel aangegeven. Terzake kan de uitgever in geen 

enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden. 

ART.13

De klant of bemiddelaar aan wie de factuur is gericht, is 

hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de op-

drachten. 

ART. 14

Klachten in verband met de levering van goederen en 

diensten moeten geschieden per gemotiveerd aangete-

kend schrijven aan de uitgever, binnen de acht dagen na 

het verschijnen van de publiciteit. Die klachten schorsen 

de betalingsverplichting niet op. 

ART. 15

De uitsluitende verantwoordelijkheid voor advertenties of 

publireportages evenals voor de copyright van de aange-

reikte foto’s voor opmaak daarvan of voor illustratie van 

redactionele begeleidende teksten en eventuele couvertu-

res wordt gedragen door de opdrachtgever, die hierbij de 

uitgever vrijwaart tegenover wie ook. 

ART. 16

Elke toezending van publiciteitsmateriaal aan of door de 

uitgever geschiedt op de uitsluitende verantwoordelijk-

heid en op kosten van de klant. Het materiaal wordt door 

de uitgever normaal drie maanden bewaard. Na deze ter-

mijn wordt het materiaal dat door de klant niet schriftelijk 

werd teruggevraagd automatisch vernietigd. 

ART. 17

Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van het ge-

rechtelijke arrondissement Kortrijk bevoegd. 

ART. 18

Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/

of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per 

gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na 

factuurdatum aan ons overgemaakt te worden; in verband 

met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.
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