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E E N  M E D I A G R O E P  O P G E R I C H T  I N  2 0 0 4

People Mag is trots op zijn drie magazines. Onze publicaties 
spelen een belangrijke rol op de Belgische markt. We bereiken 
er, voor elke uitgave, meer dan 100.000 lezers mee. Een 
kapitaalkrachtig lezerspubliek, van 15 tot 65 jaar. Onze unieke 
tijdschriften zijn gratis verkrijgbaar. De 20.000 exemplaren  
geraken allemaal verdeeld én gelezen, dankzij een uitgekiende 
distributiestrategie.

ONZE VIZIE   
Als partner-adverteerder beleeft u een levensechte ervaring 
dankzij ons mediakanaal. De klant staat centraal in onze media. 
We staan actief in contact met u, én met de lezers op het 
terrein.  We zien u graag als onze business-partner. We geven u 
oplossingen op maat, om recht op het hart van uw doelpubliek 
te mikken. We bieden u crossmedia-solutions aan, net als native 
advertising en verschillende printformules.

CREATIVE FORMULES OP MAAT
De aandacht trekken van de lezer, daar draait het om.
We begeleiden u in uw branding via mediakanalen. 
We geven een meerwaarde aan uw content. Geniet van de 
bekendheid, de ervaring en de goede naam van het merk People.

ONZE EVENEMENTEN
5000 Zoute People Goodie Bags verdelen we gratis aan de 
Belgische kust, elke week in de zomer. Wat zit er in de bag? 
Het magazine Zoute People, geschenken, staaltjes, flyers,…

Elke jaar organiseren we in Knokke het Zoute People Dinner, 
Zoute People Golf Trophy, Zoute People Family Brunch et 
Hockey People Night. Die events delen we mee via onze  
magazines, website en social media.

W W W . P E O P L E - M A G . B E

C O N TA C T

Gaelle Mauroit 
gaelle@people-mag.be

0476.42.82.92

John-Alexander Bogaerts
jab@people-mag.be

0475.34.34.34



Zoute People vierde op 8 augustus 2019 zijn 15e verjaardag. Het tijdschrift toont 

een reeks portretten. Allemaal foto’s die werden genomen in Knokke: tijdens 

feesten, en op sportieve of andere mondaine evenementen. Bij de foto’s staan geen 

onderschriften. Zoute People is een ongelooflijk succes. Waarom? Iedereen neemt 

het magazine in de hand, om te zien of zijn foto erin staat. 

TARIEVEN 2020 (Zonder BTW)

COVER 4 : 6.500 €

COVER 2 : 4.000 €

COVER 3 : 2.500 €

DUBBELE PAGINA  2/1 : 3.000 €

ENKELE PAGINA  : 2.000 €

Prima posta enkele en dubbele pagina: + 20 procent op het basistarief. 

Alle andere formats of advertentieplaatsen van uw voorkeur: op aanvraag 

VERSCHIJNT IN 2020
17 APRIL  De paaseditie valt gelijk met de terugkeer van de zon. 

5 JUNI    De weekends van Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn voorbij.

24 JULI   Zoute People kijkt terug op de festiviteiten van 21 juli.

7 AUGUSTUS   De Zoute People van hartje zomer. We richten de blik op het eerste weekend van augustus.  

9 AUGUSTUS    De Zoute People richt het vizier op de «Nacht van het Zoute». Met speciale aandacht voor het ‘Zoute People Dinner. 

12 AUGUSTUS   Het magazine slaat zijn tenten op in de ‘Zoute People Golf Trophy.

16 AUGUSTUS    Zoute People sluit augustus af in schoonheid. Met de enige echte Zoute Sand Castle Challenge. 

16 OKTOBRE   Het laatste nummer van Zoute People in 2020 is er eentje om in te kaderen. 

  Deze editie staat voor 60 procent in het teken van de Zoute Grand Prix. 

TIJDSCHRIFTEN: 
OPLAGE : 20.000 ex - 98% afname (CIM)

AANTAL LEZERS: 100.000

51% mannen - 49% vrouwen

51% fr, 49% nl

Tussen 18 en 54 jaar

ONZE VERDELING
35 DISPLAYS op een ideale locatie in Knokke - 5.000 exemplaren

10 INTERPARKING - 750 exemplaren

(Antwerpen - Gent - Knokke - Brussel)

400 BAKKERS EN SUPERMARKTEN

in de dertig hipste gemeentes van België (waaronder Knokke

12.000 exemplaren

UBIWAY RETAIL (PRESS SHOP) - 2.250 exemplaren

(Knokke - Het station Brussel-Zuid - Brussels Airport )

ZOUTE PEOPLE PERS SHOP en exclusieve events  

8 K E E R  P E R  J A A R  S TA A N  U W  K L A N T E N  E N  P R O S P E C T S  I N  Z O U T E  P E O P L E

ZOUTE PEOPLE
gedeelte

lijk

01/2019
11/2019

+ 12.000 followers

+ 4.000 followers

ZOUTE PEOPLE
 AUGUST 2019 - ISSUE 129

© Valery Lippens



Hockey People is hét magazine voor de 50.000 hockeyfamilies die 
België rijk is. In 2020 blaast het magazine tien kaarsjes uit. Het 
focust op de sterke momenten van de playoffs in het hockey, op de 
uiteindelijke kampioen én op de trainingen van jong en oud.

TARIEVEN 2020 (Zonder BTW)

COVER 4 : 6.500 €

COVER 2 : 4.000 €

COVER 3 : 2.500 €

DUBBELE PAGINA  2/1 : 3.000 €

ENKELE PAGINA  : 2.000 €

Prima posta enkele en dubbele pagina: + 20 procent op het basistarief. 

Alle andere formats of advertentieplaatsen van uw voorkeur: op aanvraag 

VERSCHIJNT IN 2020
24 APRIL Met Hockey People herbeleeft u de strafste momenten van de kwartfinales van de 
play-offs. We vergeten ook de paasstages niet. 

12 JUNI  Een eerbetoon aan de nieuwe kampioenen van België, zowel bij de mannen als bij 
de vrouwen. We doen ook een rondje op de tornooien die na het kampioenschap gepland 
staan.  

18 SEPTEMBER  Terug naar school, en terug naar het hockeyveld. Hockey People is een 
aandachtig toeschouwer op de woensdagtrainingen van de jongsten, en op de wedstrijden 
van de ere-afdeling.

7 NOVEMBER Hockey People bekijkt de vrijdagtrainingen van de jongsten door de 
cameralens, net als de wedstrijden van de ere-afdeling.

TIJDSCHRIFTEN: 
OPLAGE: 20.000 ex - 98% afname (CIM)

AANTAL LEZERS: 100.000

51% mannen - 49% vrouwen

51% fr, 49% nl

Tussen 12 en 54 jaar

NOTRE DIFFUSION
35 DISPLAYS op een ideale locatie in Knokke - 5.000 exemplaren

CLUBS DE HOCKEY - 1.000 exemplaren

10 INTERPARKING - 500 exemplaren

(Antwerpen - Gent - Knokke - Brussel)

500 BAKKERS EN SUPERMARKTEN

in de dertig hipste gemeentes van België (waaronder Knokke

12.000 exemplaren

UBIWAY RETAIL (PRESS SHOP) - 2.000 exemplaren

(Knokke - Het station Brussel-Zuid - Brussels Airport )

ZOUTE PEOPLE PERS SHOP en exclusieve events  

4  K E E R  P E R  J A A R  S TA A N  U W  K L A N T E N  E N  P R O S P E C T S  I N  H O C K E Y  P E O P L E

HOCKEY PEOPLE

+ de 2.000 followers

+ de 1.540 followers

gedeelte
lijk

01/2019
11/2019



RSCA People is weer terug. Vanaf 2020 speelt het een belangrijke rol op de 
Belgische markt van media en pers. Met vier edities per jaar biedt het magazine 
exclusieve interviews met de spelers van RSC Anderlecht, fotoreportages in de 
coulissen en op tal van evenementen: van voetbalmatchen tot meer ludieke 
prijskampen...

TARIEVEN 2020 (Zonder BTW)

COVER 4 : 6.500 €

COVER 2 : 4.000 €

COVER 3 : 2.500 €

COVER 2 + p3 (opening dubbele pagina) : 3.500 €

DUBBELE PAGINA  2/1 : 3.000 €

ENKELE PAGINA : 2.000 €

Prima posta enkele en dubbele pagina: + 20 procent op het basistarief. 

Alle andere formats of advertentieplaatsen van uw voorkeur: op aanvraag 

VERSCHIJNT IN 2020
LENTE / ZOMMER
HERFST / WINTER

TIJDSCHRIFTEN: 
OPLAGE: 20.000 ex - 98% afname (CIM)

AANTAL LEZERS: 100.000

51% mannen - 49% vrouwen

51% fr, 49% nl

Tussen 18 en 69 jaar

ONZE VERDELING
35 DISPLAYS op een ideale locatie in Knokke - 3.000 exemplaren

LOTTO PARK (TRIBUNE D’HONNEUR, LOGES ET BUSINESS SEATS) - 2.000 exemplaren

10 INTERPARKING - 1.000 exemplaren

(Antwerpen - Gent - Knokke - Brussel)

400 BAKKERS EN SUPERMARKTEN - 12.000 exemplaren

UBIWAY RETAIL (PRESS SHOP) - 2.000 exemplaren

ZOUTE PEOPLE PERS SHOP et en exclusieve events  

2  K E E R  P E R  J A A R  S TA A N  U W  K L A N T E N  E N  P R O S P E C T S  I N  R S C A  P E O P L E

RSCA PEOPLE

+ 3 750 followers

RSCA PEOPLE



A D V E R T E R E N

Z O U T E  P E O P L E  G O O D I E  B A G

Geniet van de goede naam, de expertise en de 

geloofwaardigheid van het merk people 

ga voor onze creatieve formules op maat.

Oplage: 5.000 exemplaren

Datum: van 6 juli t/m 23 augustus

De Zoute Goodie Bag delen we wekelijks uit. Wat zit er allemaal in? 
Een Zoute People, samen met staaltjes, geschenken en/of flyers van onze partners.

Ons opzet is de families te bereiken die tijdens de zomer met vakantie zijn in Knokke, 
met 60 procent Nederlandstaligen en 40 procent Franstaligen. Allemaal families (SG 1-4) die tijd hebben 

om producten te testen en te ontdekken, en die tijd hebben om de Zoute People te doorbladeren.

In elke zomereditie wordt een advertentiepagina met alle deelnemende merken opgenomen.

Verspreiding via
Zoute People Pers Shop 

Private beach clubs 
Zoute People Diner

Zoute People Golf Trophy
Etc…

W W W . P E O P L E - M A G . B E

ŠKODA schittert op de Zoute Grand Prix, en dat voor het derde 
jaar op rij. De voorbije jaren stalen de ‘1101 Tudor’ en de ‘Popular 
Monte Carlo’ de show op het populaire Concours d’Elégance.  
Nu is het de beurt aan de wondermooie SUPERB OHV uit 1948. 

Het ŠKODA Museum in Tsjechië nam deze indrukwekkende 
berline zorgvuldig onder handen. De SUPERB OHV is de 
rijdende getuige van de gouden jeugd van ŠKODA, een merk 
waarvan de geschiedenis begint in 1895. Hun eerste autobouwers 
mag u gerust beschouwen als pioniers in de auto-industrie.

De SUPERB die rondrijdt in Het Zoute, werd in 1948 gebouwd 
met de meest moderne technieken: een chassis met een centrale 
balk, een ophanging die helemaal zelfstandig functioneert, 
hydraulische remmen en een motor met zes cilinders.

Ook 85 jaar later bouwt ŠKODA zijn nieuwe SUPERB nog altijd 
met dezelfde neus voor technische verfijning. Deze auto is het 
vlaggenschip van het gamma. Hij is voorzien van de laatste 
nieuwe hightech-uitrusting, wat betreft comfort én veiligheid. 
Dat geldt zowel voor de berline als voor de COMBI-break.  
De SUPERB is trouw aan zijn prestigieuze stamboom. Het blijft 
een geliefde wagen die de jaren aan elkaar rijdt, en tegelijk in 
topvorm blijft. 

Pour la 3ème année consécutive, ŠKODA brille au Zoute Grand 
Prix ! Après une 1101 Tudor et une Popular Monte Carlo,  
c’est une magnifique SUPERB OHV de 1948 qui a fait sensation 
au très couru Concours d’Elégance. 

Minutieusement restaurée par le ŠKODA Museum en Tchéquie, 
l’impressionnante berline se veut être le témoin de la jeunesse 
dorée d’une marque, souvent méconnue, au savoir-faire avant-
gardiste, née en 1895 et pionnière de l’industrie automobile.

La SUPERB de 1948 présentée au Zoute adoptait en effet des 
techniques particulièrement modernes telles qu’un châssis à 
poutre centrale, des suspensions entièrement indépendantes, des 
freins hydrauliques et un moteur six cylindres. 

Un raffinement technologique qu’on retrouve aujourd’hui dans la 
nouvelle ŠKODA SUPERB, 85 ans après la 1ère version du modèle 
éponyme. En tant que porte-drapeau de la gamme, elle bénéficie 
de tous les équipements dernier cri en matière de confort et  
de sécurité. En version berline ou en break Combi, la SUPERB 
est fidèle à sa prestigieuse lignée. Un best-seller qui traverse  
les âges sans prendre une ride. 

Zoute Concours d’Elégance
Dans toute sa splendeur auToont zijn klasse in het  

en pole position 
au Zoute

vertrekt in Het Zoute 
op de pole position

En 1729 naissait Ruinart, la toute première maison de 
Champagne… Depuis bientôt trois siècles, elle n’a jamais cessé 
de développer et de promouvoir un art de vivre en résonnance 
avec le siècle des Lumières. Élégance, pureté, savoir-faire et 
engagement sont sans conteste ses maîtres-mots. 

Son cépage, rare et précieux, assemblé par Frédéric Panaïotis (le 
Chef de Cave), lui vaut un succès unique auprès des connaisseurs 
du monde entier. Plus qu’un vin d’exception, le Champagne 
Ruinart reflète un art subtil, de son élaboration jusqu’à sa 
dégustation. Si bien que la Maison se veut depuis longtemps 
être le mécène de l’Art sous toutes ses formes. Déjà, en 1896, la 
Maison avait eu l’audace de faire appel à Mucha pour réaliser une 
affiche qui fit sensation….

Aujourd’hui, Ruinart participe aux plus grandes foires d’art 
internationales et donne chaque année « carte blanche » à 
des artistes de renom. Une manière pétillante de partager son 
patrimoine, son histoire et son savoir-faire à travers le vision de 
créateurs de talent. 

Aux yeux de Steven Maes, Brandmanager Ruinart, «Le Zoute 
Grand Prix rassemblent les plus belles voitures de collection, 
ce sont des œuvres d’art à part entière !». C’est donc tout 
naturellement que la Maison Ruinart s’est associée, cette année 
encore, à ce prestigieux événement automobile. Sur la ligne 
d’arrivée, la beauté intemporelle de plus de 70 ancêtres ont fait 
tourner toutes les têtes d’émerveillement… Tout comme la 
finesse de ses bulles. Un instant d’effervescence. 

September 1729, Reims. Ruinart wordt gesticht. Het eerste 
champagnehuis uit de geschiedenis bestaat ondertussen bijna 
drie eeuwen. Al die tijd bleef Ruinart werken aan een eigen 
levenskunst, geboren uit de principes van de Verlichting. Het 
Huis concentreert zich daarbij op vier basiswaarden: elegantie, 
zuiverheid, knowhow en engagement. 

Met die gedachte selecteert keldermeester Frédéric Panaïotis 
ook vandaag de typische wijnstokken van het Huis. De druiven 
van Ruinart zijn even zeldzaam als waardevol. Wereldwijd 
bewonderen kenners keldermeester Panaïotis voor zijn métier. 
Champagne Ruinart is méér dan alleen een uitzonderlijke wijn. 
Het Huis staat voor subtiliteit, van bij de bewerking van de wijnen 
tot de eerste aanraking met uw smaakpapillen. Verwondert het 
u dat het Huis al eeuwenlang ook andere Kunsten promoot? 
Zo durfde Ruinart het aan om in 1896 Alphonse Mucha in te 
schakelen. Zijn affiche ging de wereld rond … 

Vandaag neemt Ruinart deel aan de grootste internationale 
kunstbeurzen. Elk jaar geeft het Huis carte blanche aan 
kunstenaars met naam en faam. Hun creativiteit doet de 
geschiedenis en de knowhow van het oudste champagnehuis ter 
wereld nog meer sprankelen. 

Ruinart gaat voor elegantie. Net daarom zijn ze aanwezig op 
de Zoute Grand Prix. Brand manager Steven Maes vertelt: « 
De mooiste collectiewagens, die vind je hier. Stuk voor stuk 
ware kunstwerken. Voor ons voelt het heel natuurlijk om ook 
dit jaar weer present te tekenen.» De tijdloze schoonheid van 
meer dan 70 oldtimers zal bij de aankomst de monden van vele 
toeschouwers doen openvallen … Net als ze zullen genieten van 
de subtiele smaak in hun champagneglazen.


