
Algemene informatie
Frequentie magazine:  10 keer per jaar
Frequentie nieuwsbrief:  10 keer per jaar 
Aantal pagina’s:   116 
Prijs:    € 5,95 
Uitgever:   F&L Media B.V.
Website:    www.gardenersworldmagazine.nl

Gardeners’  World
Gardeners’   World is een prachtig maar ook echt praktisch tuinblad voor 
de buitenmens. Dit is de lezer die van tuinieren houdt en de handen uit 
de mouwen steekt. In dit prachtige tijdschrift staat het seizoen centraal en 
wordt er maandelijks aandacht gegeven aan wat de lezer in die maand met 
zijn of haar tuin kan doen.

Dit wordt allemaal uitgelegd door bekende Gardeners’ World-gezichten 
als Monty Don, Carol Klein, Joe Swift en anderen die je ook in de 
gelijknamige tv-serie ziet.
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Activiteiten 
buitenhuis Reizen

Huis & 
tuin

Top 5 interessegebieden

Doelgroep indicatie
•  Mannen en vrouwen
•  Leeftijd 30 tot 70 jaar
•  Gezinsmensen die van het 

buitenleven houden en graag 
actief bezig zijn

•  Proberen graag nieuwe 
producten uit in en om het huis

•  Sociale klasse A, B1, B2

Waarom adverteren in Gardeners’  World
De lezer van Gardeners’  World is een consument die fanatiek bezig 
is in en om het huis en graag nieuwe producten probeert zoals 
tuingereedschap maar ook bollen en planten voor in de tuin. De lezer 
staat open voor nieuwe dingen en vindt het niet erg om wat meer te 
betalen voor betere kwaliteit.
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A ls kind woonde ik een tijd 
ergens dichter bij de evenaar. 
De seizoenswisselingen 

waren een stuk minder merkbaar dan 
hier en dat miste ik enorm. Geen 
lentekriebels, en hoewel ik er nooit 
iemand over hoor, ook geen 
herfstkriebels. Want van dat laatste 
heb ik ook altijd ‘last’. Na de koude, 
donkere dagen is het heerlijk om weer 
knoppen te zien verschijnen, maar 
voor mij hee�  het verkleuren van de 
bladeren hetzelfde e� ect. Ik snap nog 
steeds niet goed waarom.

De planten komen in rust, dus in de 
tuin is weinig meer te doen. Je moet 
weer een jas aan en hebt geluk als je 
de dag doorkomt zonder een 
plensbui op je hoofd te krijgen. Het 
klinkt niet heel � jn, maar toch, toen in augustus mijn appelboom al de 
eerste tekenen van een naderende herfst vertoonde, begonnen de 
herfstkriebels. Want voor die regenbui heb ik een regenjas, het bos is in 
de herfst op zijn mooist, je kunt zakken vol bladeren scheppen voor 
bladcompost en binnen warme chocolademelk drinken terwijl de regen 
tegen de ramen tikt is een stuk minder knus in de lente of zomer.  

  Daarnaast heb ik de hele zomer handwringend naar een aantal 
struiken zitten kijken die eigenlijk verplaatst moesten worden, maar 
waarmee ik moest wachten tot de herfst. Dus eindelijk kunnen ze naar 
de plek die ik voor ogen heb. Want hoewel het kweken en verzorgen van 
planten wel grotendeels voorbij is, is het nu tijd om te verplaatsen en te 
planten. In onze plantgids lees je er alles over. Heb je nog niet genoeg 
van het zaaien? Alan vertelt welke planten je in het najaar kunt inzaaien. 
En ook nu kun je nog moestuinieren, zodat je zelfs in de winter van 
eigen bodem eet. 

Ik moet eerlijk bekennen dat dit het eerste nummer (en hopelijk het 
laatste) is waar ik tranen van in mijn ogen kreeg. Van Monty’s verhaal 
welteverstaan. Hij vertelt over de honden die hem altijd bijstaan en 
-stonden in de tuin. Als dierenlie� ebber een zeer herkenbaar verhaal 
over het plezier dat je van dieren hebt en het verdriet wanneer hun 
leven eindigt. Mocht het ook herkenbaar voor jou zijn, sterkte met het 
lezen. Verder is het nummer weer gevuld met de � jne dingen 
des tuinlevens.

Lees en tuinier ze!

Myrthe van Deemen

klinkt niet heel � jn, maar toch, toen in augustus mijn appelboom al de 

Carols planttips
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Herfst, eindelijk
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Monty’s honden 

De wintermoestuin

p. 28

p. 48

Zaaien in het najaar

p. 74
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Volgende maand ...
Het november/december-nummer ligt 
vanaf 31 oktober in de winkel
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Monty’s winteroogst

en nog v� l m� r ...

Carols boomplanttips

Prachtige  winterpotten

De mooiste 
 tuinafscheidingen

De wintertuin van Alan
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Bestel bijvoorbeeld mooie 
voorjaarsbloeiende tulpenbol-
len, een Trio appelboom, of een 
prachtige Chinese waaierpalm.
 
• Code: GARDENWBAKKER5
• Waarde: 5% korting
• Geldig t/m 1-2-2018
•  Ga naar www.Bakker.com en 

verzilver uw code
•  Vul uw code in op de 

winkelwagen pagina, in het 
promotiecode veld.

 
Voorwaarden:
Bestellen kan op www.bakker.com. Voer de 
promotiecode in op de winkelwagen-pagina, uw 
korting wordt dan automatisch verwerkt.
Bijkomende kosten per bestelling: de verzendkos-
ten € 4,95. Geldig voor het gehele assortiment, 
dus ook geldig op reeds afgeprijsde artikelen.
De waardebon/ promotiecode dient in 1 keer 
gebruikt te worden. Niet geldig i.c.m. andere 
actiecodes. Maximaal 1 promotiecode per bestel-
ling te gebruiken.

Grootste Europese tuinspecialist
Bakker.com heeft zich als grootste Europese tuinspecia-
list, inmiddels in vrijwel heel Europa gevestigd. Zij bedie-
nen hun klanten al 70 jaar, door uitsluitend prachtige 
kwaliteitsproducten te verkopen. Bakker.com streeft 
naar de beste kwaliteit en service.

Midden in de bollenstreek
De kwaliteit van de Bakker producten is van een zeer 
hoog niveau. Omdat Bakker.com zich in het hart van 
de prachtige bollenstreek bevindt, zijn de inkopers 
zeer nauw betrokken bij het proces rondom het telen 
van de bloembollen en planten. Bovendien is Bakker 

buren met Keukenhof, waar zij elk jaar zo’n 200.000 
bloembollen aanleveren voor een prachtig eigen veld. 
Sinds 2015 werken ze ook samen aan prachtige inspi-
ratietuinen op het park.

Persoonlijk contact met telers
Al vanaf het beginstadium zijn de inkopers van Bakker.com 
regelmatig op het land te vinden om voeling met het pro-
duct te krijgen. Dankzij dit veelvuldige persoonlijke contact 
met de telers, zijn de inkopers zeer goed op de hoogte 
van de kwaliteit van de producten die van het land komen. 
Zij selecteren ieder seizoen dan ook met liefde de beste 
producten voor u!

Waar tuinierplezier begint
Online tuincentrum Bakker.com biedt u een korting aan van 5% op het gehele assortiment!
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belangrijke data
Editie Advertentie

deadline
Verschijnings
datum

Editie 3 29-jan-18 20-feb-18
Editie 4 5-mrt-18 27-mrt-18
Editie 5 3-apr-18 24-apr-18
Editie 6 7-mei-18 29-mei-18
Editie 7 4-jun-18 26-jun-18
Editie 8 9-jul-18 31-jul-18
Editie 9 6-aug-18 28-aug-18
Editie 10 3-sep-18 25-sep-18
Editie 11/12 8-okt-18 30-okt-18
Editie 1/2 10-dec-18 28-dec-18
•  Bekijk de actuele data op www.fnl.nl/data 
•  Deadline aanleveren shopping is 1 week voor de 

advertentiedeadline
•  Abonnees ontvangen het magazine 4 dagen eerder dan 

de verschijningsdatum

tarieVen Print
Formaten Prijzen
1/1 pagina  (228 x 300 mm) € 1.350-
Shopping € 450,-
Spectacular shopping: + 40% extra ruimte € 630,-
Advertorial vanaf € 2.100,-
2/1 pagina (456 x 300 mm) € 2.300,-
1/2 pagina (228 x 150 mm of 114 x 300 mm) € 800.-
1/4 pagina (114 x 150 mm of 228 x 75 mm) € 440,-
1/8 pagina (114 x 75 mm of 57 x 150 mm) € 240,-
1/16 pagina (57 x 75 mm) € 170,-
30% positioneringstarief op cover

tarieVen Online
Formaten Prijzen Run of 

Network
Branded content  € 825,-
Nieuwsbrief item € 500,- 
Social media post € 125,- 
Leaderboard  (728 x 90 px) € 15,- € 13,-
Medium Rectangle  (300 x 250 px) € 20,- € 17,-
Billboard   (970 x 250 px) € 40,- € 34,-
Halfpage ad   (300 x 600 px) € 29,- € 25,-
Mobile banner  (320 x 50 px) € 18,- € 14,-
Roadblock (Leaderboard + Halfpage) € 45,- € 38,-
Homepage Take-over Op aanvraag
Premium  banners (creatieve formaten /  
targetgerichte plaatsingen)

Op aanvraag

aanleVersPecificaties adVertenties
Advertentie dient aangeleverd te worden met rondom  
5 mm afloop, in CMYK kleuren, 300 dpi. Meer info vindt 
u op: www.fnl.nl/specificaties per e-mail naar ads@fnl.nl

Digitale bestanden aanleveren als gif, jpeg, png, flash of 
html5. Maximale bestandsgrootte 300 kb.

PrOmOtiemOgelijkheden
Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
•  Advertenties
•  Banner advertising
•  Advertorials
•  Inserts
•  Prijsvragen
•  Werfpremies

•  Lezersacties
•  Mail & win acties
•  Shopping
•  Vacatures
•  Nieuwsbrief
•  Product placement

Meer informatie over de verschillende commerciële  
en online mogelijkheden vindt u op  
www.fnl.nl/mogelijkheden 

Gardeners’   World biedt u als adverteerder de 
mogelijkheid om uw product, dienst of merk 
via verschillende kanalen onder de aandacht te 
brengen bij uw doelgroep. Uiteraard staan wij 
open voor nieuwe en verfrissende ideeën. Wij 
kijken graag met u naar de mogelijkheden en 
maken een op maat gemaakt plan. 

Voor specifieke wensen, aanleverspecificaties of het 
opmaken van advertenties en banners, neem contact  
op via telefoonnummer +31 (0)242404555 of stuur  
een email naar sales@fnl.nl 

WWW.fnlmeDiA.nl

F&L
MEDIA


