
TARIEF  
BROCHURE 

2023

Maandelijks magazine uitgegeven door het 

grootste vrouwennetwerk van Vlaanderen 

Profiel Vrouwen 40+

Oplage 70.000 exemplaren

Bereik (CIM) •  147.000 unieke lezers/editie  
(op adres per post)

•  Totaal bereik 208.600 personen
•  56.000 unieke mailadressen
•  100.000 websitebezoeken/maand

Periodiciteit 8x/jaar

Taal NL



TARIEF PER INLASSING

1x 5x 8x
Print 1/1 pg €3.950 €3.200 €2.500

Print 1/2 pg €2.500 €2.000 €1.600

PRINT 
1/2 PG

PRINT 1/2 PG

PRINT 1/1 PG

PRINT
1/1pg - 1/2pg

WAAROM  
ADVERTEREN  
IN FERM?

• 100% postbedeeld op adres: 1 op 1 communicatie
• Meer dan dubbel zoveel lezers per oplage-aantal
• On- en offline combimogelijkheden zorgen voor 

nog meer bereik
• Stijlvol magazine met inhoudelijk sterke repo’s
• 73% van lezers bekijken alle pagina’s
• Rubrieken rond koken, tuinieren, crea …
• 47% van lezers heeft kleinkinderen
• V.V.A.: 79%
• Veel nichemogelijkheden 

(bv. Mailing voor lokale vrijwilligers, voordelen,...) 

Welke doelgroep?
Ferm positioneert zich voornamelijk naar de  
actieve, creatieve vrouwelijke 40+’er.

PRINT 1/2 PG

PRINT 1/1 PG

TARIEF PER INLASSING

1x 5x
Combi 1/1 pg + banner mailing €5.700 €4.600

Combi 1/2 pg + banner mailing €4.250 €3.400

TARIEF COVER 2 - COVER 3 - COVER 4
• + 15% op C2 en C3
• + 25% C4  

COMBI PRINT + BANNER MAILING*

* Maximum 1 banner per digitale newsletter/Banner kant & klaar aan te leveren.



PUBLIREPORTAGE

PRODUCTPLACEMENT PRINT VOORDELENPAGINA

TARIEF PER INLASSING

1x 5x
Publireportage print 1/1 pagina €4.500 €3.600

 Combi Publireportage print 1/1 pagina + online €6.300 €5.040

1x 5x
Voordelenpagina   
print (1/4 p) +  
nieuwsbrief + website

€2.250 €1.800

TARIEF PER INLASSING

1x 5x
Productplacement print  
 (1/4 p: 400 tekens + 1 foto)
Ander product noodzakelijk bij elke inlassing.

€1.300 €1.170
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Maak zelf je mooiste decoratie!

Op pagina 9
Kussen ‘Diagonaal gestreept’ uit Ons Breiboek
Tafelloper uit Ons Breiboek 
Op pagina 12
Gehaakte kussens in weefsteek uit Ons Haakboek
Plaid ‘XXL’ uit Ons Breiboek
XXL kussen van de Jijmakers van Ferm. 

De werkbeschrijving van de ‘gebreide tafello-
per’ (pag. 9) en de ‘gehaakte kussens’ (pag. 12) 
vind je op SamenFerm.be/magazine.
Ons Breiboek en Ons Haakboek koop je op 
webwinkel.samenferm.be. Het XXL kussen 
bestel je via SamenFerm.be/jijmakers.

Junior

DE RUIMTE VOOR 
BEGINNERS
Sterren (al dan niet vallend), planeten, space-
shuttles, meteoren en zwarte gaten … Vind jij 
de ruimte ook zo fascinerend, maar snap je 
er eigenlijk niks van? Dan is Het Ruimteboek 
van Sarah Devos helemaal iets voor jou. 
Gedreven door haar eigen nieuwsgierigheid 
(en de vragen van haar dochters) dompelde 
Sarah zich volledig onder in de wondere 
wereld van de kosmos. Het resultaat? Een 
boeiend én begrijpbaar ruimteweetjesboek 
voor de hele familie. 
Het Ruimteboek, Sarah Devos, 
Uitgeverij Manteau, richtprijs: € 24,99

IEDEREEN RIKKI!
Is jouw kind ook zo’n fan van Rikki, het 
leuke konijntje met het hangoor en de 
gele broek? Dan kan je het vast blij maken 
met zo’n zalige Rikki-onesie! Het leesboek 
‘Rikki viert feest’ krijg je er gratis bovenop. 
Laat die gezellige avonden maar komen!
Rikki Set: onesie + boek, € 39,95, 
www.jbc.be

Samenstelling: Tine Verdickt

Zit een bezoekje aan de 
Efteling er even niet in? Dan 
breng je de Efteling toch 
gewoon naar je kinderen?! 
De gratis Efteling-app zorgt 

voor uren speel-, puzzel- en kijkplezier voor 
kinderen van 3 tot 6 jaar. Verkrijgbaar voor 
iOS en Android.

KLEURRIJK 
OP STAP

Naar school, op daguitstap of week-
endje weg … Hoe vrolijker je tas 

eruitziet, hoe beter! De tassencol-
lectie Zipper 2.0 valt op door 

originele kleurcombinaties, leuke 
details en felle accenten. Het 

materiaal is licht en waterproof en 
bovendien gemaakt van gerecycleerde 

limonade- en waterflessen. Mooi en duurzaam: 
een topcombinatie!

Tassencollectie Zipper 2.0 
van Engel, verkrijgbaar in ver-

schillende modellen, 
richtprijs: € 47,95 voor de 

medium rugzak. Verkrijgbaar 
via www.kleinezebra.com.
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Tweedaagse basisvorming 
Verbindend Communiceren

Kom voorbij frustratie en misverstanden tot openheid en 
dialoog. Het model is heel eenvoudig en direct bruikbaar 
in Ferm, je gezin of op je werk.

Data:  26 en 27 maart of 23 en 24 april of 24 en 25 septem-
ber 2021 telkens van 9.30 u tot 16.30 u
Plaats: Kessel, Nieuwe Bevelsesteenweg 86, op een unieke 
locatie in een prachtig groene omgeving.
Begeleiding: Hilde Van Gool, coach Helder en Verbindend 
communiceren
Voor wie: voor iedereen, max. 8 
Prijs: € 300; leden € 264 (inbegrepen: begeleiding, syllabus, 
koffie/thee; zelf meebrengen: lunch), overnachting is niet 
inbegrepen in de prijs. 
Inschrijvingen via SamenFerm.be/genieters

Online webinars

Hilde Van Gool zorgt ervoor dat je je ook online kan 
verdiepen in deze thema’s. Deze onderwerpen staan op 
de agenda:

4 maart: Verbindend communiceren
11 maart: Verbindend opvoeden
25 maart: Omgaan met rouw
1 april: Elkaar troosten
Telkens van 19.30 u tot 21.00 u. Vanaf 19.15 u is er een 
medewerker stand-by die je helpt bij het aanmelden.

Meer info op SamenFerm.be/genieters

Tweedaagse oefenvorming 
Verbindend Communiceren

De basisstappen van Verbindend Communiceren worden 
kort herhaald en nadien in een prettige en interactieve 
sfeer ingeoefend zodat je ze meer en meer in je dagelijks 
leven onder de knie krijgt.

Data:  19 en 20 maart of 4 en 5 juni of 22 en 23 oktober 
2021 telkens van 9.30 u tot 16.30 u
Plaats: Kessel, Nieuwe Bevelsesteenweg 86, op een unieke 
locatie in een prachtig groene omgeving.
Begeleiding: Hilde Van Gool, coach Helder en Verbindend 
communiceren
Voor wie: iedereen die de basiscursus VC al volgde en 
verder wil oefenen, max. 8 
Prijs: € 300; leden € 264 (inbegrepen: begeleiding, syllabus, 
koffie/thee; zelf meebrengen: lunch), overnachting is niet 
inbegrepen in de prijs. 
Inschrijvingen via SamenFerm.be/genieters

Tweedaagse vorming ‘Echt luisteren’ 

Al gemerkt dat wat je zegt niet aankomt? Of heb je soms 
moeite om je hoofd erbij te houden als iemand iets ver-
telt? Logisch, écht luisteren is niet simpel. Het goede 
nieuws is … je kunt het leren.

Datum: vrijdag 4 en zaterdag 5 juni telkens van 9.30 u tot 
16.30 u. 
Plaats: Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk. 
Voor wie? Voor iedereen, max. 14
Begeleiding: Lindi Fourie, gecertificeerd trainer bij Zorg-
Saam
Prijs: € 220, leden € 195 (inbegrepen: begeleiding, syllabus, 
koffie/thee en lunch.) Overnachting is niet inbegrepen in de 
prijs. 
Inschrijven via SamenFerm.be/genieters 

Bij Ferm reiken we je handvaten aan om voorbij frustratie en misverstanden tot 
openheid en dialoog te komen en om te leren luisteren naar mensen, ook als 
hun verhaal moeilijk of pijnlijk is.

Hilde Van Gool introduceert ons kort 
in de kern van deze techniek.

Uitgangspunten
-  Onze woorden en handelingen zijn een manier om onze  
 behoeften te vervullen.
-  Onze gevoelens werken als knipperlichten. Ze geven aan in 

welke mate onze behoeften al dan niet vervuld zijn.
-  Anderen kunnen bepaalde gevoelens bij ons triggeren, 

maar de echte oorzaak van onze gevoelens ligt in onze 
 (on)vervulde behoeften.

In 4 stappen 
-  Waarnemen van de situatie waarin je je bevindt
-  Exploreren van het gevoel dat het bij je oproept
-  Helder maken van jouw behoefte voor jezelf
-  Formuleren wat je wil ten aanzien van de andere

In 3 kernwoorden
-  Zelfverbinding
   Sta stil bij wat je voelt en nodig hebt.
-  Eerlijk gesprek
   Deel wat je voelt op een waarachtige manier.
-  Empathisch luisteren
   Wees met je volledige aandacht bij de andere, zonder iets 

te willen veranderen of op te lossen.

Kompas
-  Onderbreek de andere niet. Laat hem uitspreken.
-  Kijk met verwondering naar wat er leeft in jou en de andere.
-  Denk niet in termen van gelijk halen.
-  Stel jezelf de vraag: wat is er voor mij en de andere van 

wezenlijk belang?
-  Laat de gedachte van ‘winnen of verliezen’ los.
-  Leer voelen wat jij zelf nodig hebt. Doe aan zelfzorg, zodat 

je voldoende jezelf bent. Het vormt de basis voor een leven 
met gezonde en gelijkwaardige relaties.

-  Stel jullie relatie boven het resultaat.

DE KRACHTLIJNEN VAN 
VERBINDENDE COMMUNICATIE

© Carl Vandervoort

PUBLIREPORTAGE
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PRODUCT 
PRINT

PRINT  
1/4 PG

•  Print 1/1p (1.500 tekens)

•  Artikel online: 1 maand op  
www.samenferm.be

•  Lezersvoordeel in print (1/4p)

• Rubriek in digitale newsletter

• Tekst en beeld op www.samenferm.be

Mogelijke rubriekpagina’s:

• Tijd voor mij (wellness, lifestyle, zelfzorg, welzijn, mode…)

• Junior (leuke spullen en ideeën voor kinderen)

•  De tuin in! (praktische tuinrubriek)



PRIMETIME REGIE 
Primetime Group, Vaartdijk 3/402, 3018 Leuven, BTW 823.413.793

FORMATEN

105b x 270h + 5mm afloop

1/2

210b x 135h + 5mm afloop

1/2

210b x 270h + 5mm afloop

1/1

KALENDER 2023

Deadline  
reservatie 

advertentie

Deadline  
aanleveren  
advertentie

Verschijnings- 
datum 

(ongeveer)

Maart 23 01/02/23 06/02/23 01/03/23

April 23 01/03/23 06/03/23 03/04/23

Mei 23 31/03/23 10/04/23 02/05/23

Juni - juli - aug 23 15/05/23 22/05/23 15/06/23

Sept 23 01/08/23 07/08/23 01/09/23

Okt 23 01/09/23 04/09/23 02/10/23

Nov 23 02/10/23 09/10/23 02/11/23

Dec 23 - jan - feb 24 13/11/23 20/11/23 15/12/23

TECHNISCHE INFO

(*) 5 mm snit bij aflopende advertentie
Digitaal aan te leveren (zie www.primetime.be) 
offset-rotatie

Indien gewenst, kan Primetime Regie ook  
zorgen voor:

• de lay-out van uw advertenties: € 250/ 
advertentie op basis van aangeleverde foto’s 
en tekst

• de copy en eindredactie van uw 
publireportage: tarief op maat

CONTACT 
Sales
Kris Borzee
0475 20 62 27
kris.borzee@primetime.be

Administratie
Diane Vercammen
diane.vercammen@primetime.be
016 49 82 60

AANLEVEREN regie@primetime.be


