
Quilt & Zo is het merk voor iedereen die zich met 
quilten bezighoudt; zowel de traditionele, de eigentijdse, 
de gevorderde als de beginnende quiltster. Quilt & Zo biedt 
informatie over actualiteiten en huidige trends, inspiratie  
en quiltpatronen.

Online kanalen

 quiltenzo.nl

 hobbyou.nl/quiltenzo

 quiltenzo

  quiltzo

Eigentijds en traditioneel quilten

** Verschijningsdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

   

   

* Aanleveren met 5 mm extra marge rondom en inclusief snijlijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN FORMATEN 
  (bxh in mm) 

1/1 pagina € 1.295,-  210 x 297 *  
1/2 pagina € 790,-  180 x 132  
1/4 pagina € 482,-  90 x 132   
1/8 pagina € 295,- 90 x 64
Leukste winkels &  
webshops € 45,- Minimale afname: 4x

SOORT TARIEF
Webadvertorial (max. 200 woorden  
+ beeld) € 300,-
Nieuwsbrief advertorial (max. 40 
woorden + afbeelding):  € 425,-
 Social media (max. 30 woorden  
+ afbeelding) € 195,-
Leaderbord banner (728x90 px) € 25,- CPM
Rectangle banner (300x250 px) € 20,- CPM

Print

Online

Feiten
•   Doelgroep: quiltliefhebbers van 35+
•    90% van de lezeressen geeft aan quiltinspiratie te 

halen uit tijdschriften
•   75% van de lezeressen gebruiken advertenties ter 

informatie
•   Bereik magazine: 22000
•   Crossmediaal bereik: 33500
•   Losse verkoopprijs (ovb): regulier € 9,99,  

specials € 9,99
•   Verschijningsfrequentie magazine: 4x per jaar

Quilt & Zo is 
ook 100% identiek te 

lezen via ons eigen online 
archief en via het digitale 

tijdschriftenplatform 
Readly. 

1 QUILTENZO.NL 77

Modern en traditioneel quilten en naaien

KLEDEN

BLOEMMOTIEVEN

KLEURRIJKE

MetMet 

handigehandige
patronenpatronen

AAN DE SLAG MET DE LEUKSTE NAAIPROJECTENAAN DE SLAG MET DE LEUKSTE NAAIPROJECTEN

25x
PROJECTEN

6x anders

WWW.QUILTENZO.NL | NL €9,99 / BE €10,99 | #81

PRAKTISCHE
TASSEN

Paper Piecing
THEMATHEMA

EDITIE SLUITINGSDATA  IN WINKEL

 MATERIAAL 
84 do 02 maart  vr 31 maart
85 do 25 mei vr 23 juni
86  do 24 augustus vr 22 september
87 do 23 november vr 22 december

 Verschijningsdata 2023**

Bij reserveringen van meerdere uitingen zijn  
staffelkortingen van toepassing. Neem hiervoor 
contact op met uw media adviseur.


