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Inspiration Magazine is een nieuw initiatief van Distance Marketing. Dit stijlvolle 

magazine wordt twee keer per jaar uitgebracht en biedt een praktisch overzicht 

van alle adverteerders van de InFlorist.ru beeldschermpresentatie. Om het 

magazine extra aantrekkelijk te maken, wordt het overzicht aangevuld met mooie 

inspiratiebeelden van aangeboden bloemen en planten.

Het magazine wordt gratis aangeboden aan bezoekers van de groothandels 

die aan InFlorist.ru deelnemen. Uw producten zijn zo niet alleen zichtbaar op 

de schermen in de groothandel, maar ook een stap verder in de keten: bij de 

bloemist.

Telers en veredelaars die adverteren in de InFlorist.ru presentatie van Distance 

Marketing, krijgen een gratis basisvermelding in dit magazine. Op deze manier 

kunnen de bloemisten in de bloemenwinkel nog eens terug kijken wiens 

producten zij op de schermen in de groothandel hebben gezien. 

Tegen vergoeding van een advertentietarief  bieden wij u daarnaast ruimte voor 

het plaatsen van een inspiratie-advertentie met uw product in de hoofdrol.  De 

advertentie in dit magazine wordt tegen kostprijs aangeboden en biedt u een 

groot bereik tegen zo laag mogelijke kosten. 

“Via de alfabetische index zijn alle 
bedrijven van de beeldscherm-
presentatie makkelijk terug te vinden.”

“Creatieve ideëen uit het magazine 
kunnen in de bloemenwinkel direct 
worden toegepast.”

Het InFlorist magazine wil inspiratie bieden aan handelaren en bloemisten door 

het tonen van creatieve arrangementen van producten van kwekers uit het hoge 

segment. Bij voorkeur van de meest uiteenlopende sierteeltproducten om een zo 

breed mogelijk koperspubliek aan te speken.

Het Inspiration Magazine zal gratis worden aangeboden aan de groothandels die 

aan InFlorist.ru deelnemen. Inmiddels zijn er al 74 groothandels aangesloten, 

verspreid over diverse miljoenensteden in Oost-Europa en het aantal is nog altijd 

groeiende. 

De groothandels kunnen het magazine gratis aanbieden aan hun klantenkring. 

Het magazine kan bijvoorbeeld op de balie worden aangeboden, of in de buurt 

van een InFlorist presentatiescherm. Daarnaast zal het magazine op de volgende 

manieren worden verspreid:

-  op Oost-Europese beurzen die Distance Marketing bezoekt;

-  tijdens de 12 handelsbezoeken van Distance Marketing. 

Wat is inFlorist.ru 
inspiration Magazine?

EEn inspiratiEbron 
voor handElarEn 
En bloEmistEn.

Verspreiding

InflorIst inspiration magazine // mediapack



Meerwaarde voor u als kweker.

Uw producten zijn nu niet alleen zichtbaar op de schermen in de groothandel, 

maar ook een stap verder in de keten: bij de bloemist. Dit zal de afzet van uw 

producten nog verder stimuleren.

Meerwaarde voor de groothandel.

De afzet van hoogwaardige producten wordt gestimuleerd, wat de omzet van de 

groothandel ten goede komt, die het hele assortiment kan aanbieden.

En voor de bloemist.

Het magazine biedt inspiratie die direct kan worden toegepast. De gebruikte 

producten zijn beschikbaar via de groothandel.

-  Sfeervolle fotografie van uw bloem of plant in een interieur, in combinatie 

 met uw logo.

- Inspiratiebeelden die laten zien hoe uw product gebruikt kan worden 

 in een arrangement (Commercieel boeket, Trouwboeket etc.) in combinatie 

 met uw logo.

Wilt u de kans benutten om in Inspiration Magazine uw product/merk onder de 

aandacht te brengen? Dan bieden wij u verschillende advertentiemogelijkheden 

qua formaat en positie. Op de volgende pagina vindt u hiervan een overzicht. 

Neem gerust contact met ons op om uw wensen te bespreken.

Gezamenlijk kunnen 
we meerwaarde 
bieden!

Wat kunt u zoal 
aanleveren:
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De kracht van Inspiration Magazine is, dat voor een betaalbare prijs een grote 

oplage kan worden gedrukt en verspreid. Wanneer de kosten worden gedeeld 

door ca. 30-40 bedrijven, wordt tegen relatief lage kosten een enorme 

doelgroep bereikt. 

Hoe wordt dit 
magazine gefinancierd?

“Kortom, InFlorist.ru Inspiration Magazine 
biedt u maximaal bereik tegen 
minimale kosten!”



Verschijningsfrequentie 

2 keer per jaar

Oplage 

10.000 exemplaren

Formaat van het magazine

Bladspiegel: 176 x 250 mm

Zetspiegel: 166 x 240 mm

De cijfers

Advertentie-
formAten
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InFlorist.ru Inspiration Magazine biedt verschillende 

advertentiemogelijkheden aan. 

1/4 pagina advertentie.

Formaat: 81 x 118 mm (breedte x hoogte)

Kosten: € 150,00 (excl. BTW)

1/2 pagina advertentie.

Formaat: 166 x 118 mm (breedte x hoogte)

Kosten: € 300,00 (excl. BTW)

1/1 pagina advertentie. [aflopend]

Formaat: 176 x 250 mm (breedte x hoogte) 

Kosten: € 600,00 (excl. BTW)
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1/1 pagina advertentie. [aflopend] Achterzijde magazine

Formaat: 176 x 250 mm (breedte x hoogte) 

Kosten: € 1.200,00 (excl. BTW)

1/1 pagina advertentie. [aflopend] Binnenzijde omslag / eerste pagina

Formaat: 176 x 250 mm (breedte x hoogte) 

Kosten: € 950,00 (excl. BTW)

2/1 pagina advertentie. [aflopend] Middenpagina / Spread

Formaat: 352 x 250 mm (breedte x hoogte) 

Kosten: € 1.400,00 (excl. BTW)

Advertentie
SpeciAlS.

AAnleverspecificAties.

InFlorist.ru Inspiration Magazine biedt naast de reguliere advertentieformaten,

ook drie specials aan. Let op: iedere special is per uitgave maar één maal

beschikbaar. 

-  Full Colour Certified PDF;

-  Resolutie 300 dpi; 

-  3 mm overfill; 

-  Inclusief snij- en aflooptekens;

-  Fonts omgezet in lettercontouren.

 

Omdat Inspiration Magazine tot doel heeft zoveel mogelijk inspiratie te bieden 

en zo de verkoop van producten te stimuleren, verzoeken we u zo veel mogelijk 

beeld en zo min mogelijk tekst en andere elementen in het ontwerp van uw 

advertentie te gebruiken. 
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DeaDlines voor 
reserveren en 
aanleveren. 

Gratis vermeldinG 
voor klanten van
inflorist.ru

opmaak / vormgeving

ContaCt
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Deadline voor reserveren advertentieruimte:  30 september 2013 

Deadline voor aanleveren advertentiemateriaal:  30 oktober 2013 

Inspiration Magazine is een nieuw project van Distance Marketing. Het 

aantal pagina’s van het magazine is beperkt en afhankelijk van het aantal 

adverteerders. Mocht de vraag groter zijn dan de beschikbare advertentieruimte, 

dan zal het tijdstip van reserveren leidend zijn bij het toewijzen van de ruimte.

InFlorist.ru biedt haar klanten kosteloos een vermelding aan in Inspiration 

Magazine. Voor deze vermelding ontvangen wij graag het volgende van u: 

-  Uw logo. Bij voorkeur als vector-bestand (.eps of .ai). Indien u dit niet   

 beschikbaar heeft, als hoge resolutie JPEG- of TIFF- bestand, 300 dpi met een  

 minimaal formaat van 60 x 40 mm;

-  Volledige bedrijfsnaam;

-  URL van uw bedrijfswebsite;

-  Productnamen van maximaal vijf producten die u onder de aandacht 

 wilt brengen.

Heeft u geen advertentiemateriaal beschikbaar? We helpen u graag. Wij kunnen 

u in contact brengen met een bedrijf die samen met u zal zorgen voor een 

oogstrelende inspiratie-advertentie. Distance Marketing kan desgewenst ook het 

opmaken van een trendarrangement en bijbehorende productfotografie voor u 

organiseren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden door te nemen.

Distance Marketing / InFlorist.ru

Tel: +31 (0)6 42 53 44 67

E-mail:  info@distance-marketing.nl

Matricaria 

by W. Grootscholten

[zie pagina 12]

www.matricaria.eu

.  Baya White

.  Kamille

.  Victory Yellow

.  Matricaria mix

VOORBEELD


