
Het Kangoeroemagazine
Naar aanleiding van de Zorgbeurs op 11 en 12 maart 2022 
publiceert Fiola vzw een eigen magazine. In het magazine 
besteden we -net als op de beurs- aandacht aan 4 grote 
thema’s: zorg & informatie, spel & leren, vrije tijd & vakantie, 
hulpmiddelen en aanpassingen. Aan de hand van getuige-
nissen, interviews en warme verhalen willen we de lezer 
inspireren en warm maken voor een bezoek aan de beurs.

Oplage
5.000 ex.

Doelgroep
Kinderen, jongeren, mensen met een beperking en hun net-
werk, professionelen, doorverwijzers, organisaties die zorg- 
ondersteuning aanbieden, studenten, scholen, bezoekers 
van de beurs

Het magazine is gratis en wordt verspreid via:
• een postmailing naar cliënten en professionele partners
• exposanten van de beurs
• thuiszorgwinkels / mutualiteit 
• aanbieders van zorg
• scholen
• beroepsverenigingen
• en wordt uitgedeeld op de beurs

Aanleveren digitaal drukklaar materiaal

Software
certified high-res PDF op ware grootte, 300 dpi, cmyk

Aanleveren
• Via mail: kangoeroebeurs@fiolavzw.be
• Of WeTransfer

Deadlines advertenties: 17 december 2021

Meer info
www.kangoeroebeurs.be
Isabelle De Smedt 
kangoeroebeurs@fiolavzw.be
092 74 17 37

Fomaat 1/1 
Aflopend: 297 x 210 + 3 mm
Nuttig formaat: 270 x 180 
1.000 euro (incl. BTW)

Backcover 
Aflopend: 297 x 210 + 3 mm
Nuttig formaat: 270 x 180
1.250 euro (incl. BTW)

Formaat 1/2 
Niet aflopend formaat: 133 x 180
600 euro (incl. BTW)

Formaat 1/4 
Niet aflopend formaat: 133 x 87,5
300 euro (incl. BTW)

Formaat 1/9 
Enkel logo en url website
Niet aflopend formaat: 85 x 55
150 euro (incl. BTW)

magazine
ADVERTEREN IN HET

Magazine uitgegeven 
door Fiola vzw n.a.v. 
de Kangoeroebeurs
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Technische info
Formaat: A4
Volume: 32 blzn
Drukprocédé: offset quadri
Bladspiegel: 297 x 210 (A4) 

Tarieven 
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