Adverteren bij LRV

LRV Magazine
Paardenliefhebbers lezen LRV Magazine!
De laatste jaren is het LRV Magazine uitgegroeid tot een volwaardig
tijdschrift voor de recreatieve ruiter en menner uit België en Nederland.
Het LRV Magazine verschijnt vier maal per jaar (in januari, april, juli en
oktober). Dit volledig in kleur gedrukte tijdschrift heeft momenteel een
oplage van 2.000 exemplaren per verschijning. Zoals u kan zien, is ook de
lay-out helemaal gewijzigd: een voorproefje van de nieuwe look & feel
geven we je graag mee met de cover!
Via het LRV Magazine blijven LRV-leden op de hoogte van de
verenigingsactiviteiten. Daarnaast bevat het tijdschrift ook tips voor
wandelingen te paard of met de koets, info over horsemanship activiteiten,
cursussen en ruitertoerisme – al dan niet met eigen paarden – in binnen- en
buitenland. Ook paardenverzorging en -welzijn komen in het LRV Magazine
uitgebreid aan bod.
Het is ook mogelijk voor niet-LRV-leden om een abonnement te nemen op het LRV Magazine. Voor u,
adverteerder, betekent dat een nóg grotere verspreiding van uw publiciteit naar uw doelgroep, de Vlaamse
en Nederlandse paardenliefhebbers!
Graag nemen wij ook úw publiciteit op in onze volgende nummers. De advertentietarieven vindt u hieronder.
Een unieke kans om deze, voor u zeer interessante doelgroep, te bereiken. Dit aan een zeer democratische
prijs! Indien gewenst kan de advertentie bij iedere verschijning aangepast worden.
Een zoekertje/te huur/te koop kan op aanvraag geplaatst worden in het LRV Magazine. Graag hiervoor per
mail contact opnemen om de verdere details te bespreken.
Advertentietarieven
¼ pagina
½ pagina
1 pagina
Zoekertje/te huur/te koop

4 verschijningen
165€ excl. btw/jaar
300€ excl. btw/jaar
500€ excl. btw/jaar
55€ excl. btw/jaar

eenmalig
82€ excl. btw
150€ excl. btw
250€ excl. btw
15€ excl. btw

Advertenties dienen bezorgd te worden ten laatste 4 weken voor verschijning.
Eventuele opmaakkosten kunnen worden aangerekend.
Betaling, na ontvangst factuur, via overschrijving: BE62 7364 0368 4661 t.a.v. Landelijke Rijverenigingen VZW Waversebaan 99 - 3050 Oud-Heverlee
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LRV Website: www.lrv.be

Sinds dit jaar beschikken we over een volledig nieuwe website!
Ga zeker een kijkje nemen en ontdek een breed pakket aan informatie, artikels, nieuwsbrieven en historische
achtergrond van en door LRV Vzw.
Met een gemiddelde van 50.000 bezoeken per maand vormt dit platform het ideale draagvlak om uw
onderneming, event, bedrijf of wedstrijdstal te promoten bij een breed publiek van zowel competitie- als
recreatieruiters en –menners.

Adverteren op website
Logo (136 x 91 pixels)
Banner – Animated GIF (beperkt mogelijk - in overleg

Maand
95€ excl. btw
285€ excl. btw

6 maand
525€ excl. btw
1575€ excl. btw

1 jaar
960€ excl. btw
2880€ excl. btw

– 468 x 60 pixels)

Maxi Logo (600 x 400 pixels)

Voorbehouden voor Hoofdsponsors #LoyalpartnerLRV
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LRV Facebook-pagina: Landelijke Rijverenigingen

Met ruim 5.300 unieke volgers vormt de Facebookpagina Landelijke Rijverenigingen een belangrijk medium
waarop we onze leden en sympathisanten vlot kunnen bereiken. Nieuwsbrieven, informatie rond competities,
getuigenissen en acties/promoties worden op deze pagina bekeken, geliked en gedeeld!
Posts halen makkelijk een bereik van 1.800 tot 5.500 personen.

Adverteren op facebook
Post – eenmalig (beperkte beschikbaarheid)
Post – meermalig

175€ excl. btw
in overleg

Adverteren bij LRV

LRV Hoofdsponsor #LoyalpartnerLRV
Als structurele sponsor van LRV wordt u geïntroduceerd in het LRV-netwerk, waarbij de ontwikkeling van
synergieën tussen partners (Boerenbond, KBC, SBB, ACERTA, AVEVE, Woodyfence, Krismar, …) aangemoedigd
wordt. Er wordt u een maximale visibiliteit, over de gehele communicatie en events, aangeboden.
Samenwerking als structurele partner
In overleg verder uit te werken

jaarlijks
…. € excl. btw

Een greep uit het aanbod:
•

Exclusiviteit als hoofdsponsor : vanuit LRV nationaal wordt uw firma aanzien als een hoofdsponsor en
zullen er geen publicitaire boodschappen van concurrenten opgenomen worden op de website,
nieuwsbrief, e.d.. De tijdschriften vallen hier echter niet onder.

•

Logovermelding op de startpagina van de nationale website www.lrv.be

•

Logovermelding in de wekelijkse digitale LRV-Nieuwsbrief, welke verstuurd wordt naar ca. 8.500
geabonneerde lezers

•

Logovermelding in de e-mailhandtekening van elke nationale secretariaatsmedewerker.

•

Logovermelding op de communicatie in print (affiches, programmaboekje,…).

•

Uitnodiging van vertegenwoordigers van uw firma in het LRV-café en het LRV-resto op onze nationale
kampioenschappen.

•

Inkomkaarten met drankbonnen ter beschikking op de nationale kampioenschappen (jaarlijks af te
spreken).

•

Verbinding van uw firmanaam aan één of meerdere prijzen tijdens onze nationale kampioenschappen.
Deze prijzen worden aangekocht door de organisatie en zullen aan de eerst gerangschikte ruiters
overhandigd worden door een vertegenwoordiger van uw firma. De naam van uw firma zal hierbij
duidelijk gecommuniceerd worden.

•

U heeft de mogelijkheid om promotiemateriaal te voorzien, dat door LRV zal uitgedeeld worden ter
gelegenheid van georganiseerde kampioenschappen (nader te bepalen).

•

U heeft visuele aanwezigheid als structurele partner van LRV op de Ruiterschool te Oud-Heverlee: dit
niet alleen tijdens de LRV-activiteiten, maar ook alle evenementen en activiteiten die in de
Ruiterschool plaatsvinden. Dit betekent concreet dat er een permanent publiciteitspaneel van 1x3m
voorzien wordt in de Ruiterschool. De kost ter aanmaak (ca. 340 €) is ten uwe laste.

•

Visibiliteit van uw firma op al onze ruiter- en ponytornooien via spandoeken (ca. 30 stuks) en vlaggen.
Deze worden door u aan LRV bezorgd.

•

Visibiliteit op minstens alle provinciale en nationale LRV-activiteiten door aanwezigheid van een eigen
hindernis. Deze hindernis wordt in vijfvoud aangeleverd aan LRV indien u deze op alle provinciale
activiteiten wenst, in tweevoud indien louter op nationale activiteiten.

•

U krijgt de ruimte om in ieder LRV-Magazine een A4 advertentie te plaatsen. Dit Magazine verschijnt
vier maal per jaar.

•

Via LRV een directe mailing organiseren met een exclusief aanbod voor LRV-leden (nader te bepalen)

 te herbekijken m.b.t. de nieuwe GDPR wetgeving
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Contactgegevens
Voor meer info en verdere besprekingen, kan u zich altijd melden tot:

Arthur Tanghe
Technisch Directeur LRV Vzw
+32 16 47 93 50
a.tanghe@lrv.be

