
Of geef via PURE CHILD een introductielezing met
op het eind een verwijzing naar bijv. een training. 

Je krijgt de kans om een lezing specifiek voor 
ouders te brengen en/of voor leerkrachten. Wij 
organiseren dit en zullen er bekendheid aan geven 
via verschillende kanalen. 

Een win/win actie voor beiden. Dit wordt per klant 
besproken. Voor de kinderen zijn er op ons Youtu-
be kanaal gratis, korte mindfulness momentjes.

Webinars & online trainingen

MEDIAKIT COACHES & THERAPEUTEN 2021

In de kijker bij PURE CHILD?
Ben je coach of therapeut en pas met een nieuwe 
praktijk begonnen? Als de visie van PURE CHILD je 
aanspreekt en je wilt graag aandacht vragen voor 
wat jij doet: maak jezelf dan in ons magazine zicht-
baar met een visitekaartje à € 30 (zie voorbeeld

Voor een heel jaar betaal je € 120 ipv € 150
Wil je op één A4 pagina je verhaal wat uitgebreider
 kwijt? Dat kan al voor € 180. Inclusief opmaak.

Wil je een vermelding op onze nieuwe website? 
Een standaard vermelding kost € 50 per jaar
(Mét 20% korting op een jaarabonnement.)

Logo

NAAM PRAKTIJK
Omschrijving bijv. :
Kinder-en jongerencoach
& ouderbegeleiding

Website

Email

Naam
Contactgegevens

Foto
van jou

Quote: 
bijvoorbeeld jouw visie, of essentie 
van jouw werk uitgedrukt in één of 
twee zinnen.

PURE CHILD
Hét multimedia magazine voor kinderen van NU!

PURE CHILD is een digitaal multimediamagazine dat haar lezerspubliek artikels, 
video’s, interviews en activiteiten aanbiedt in het kader van een integrale, pure 
opvoeding van kinderen. PURE CHILD is ook verkrijgbaar in een papieren versie, 
die te koop is in diverse (bio)winkels! PURE CHILD is bestemd voor ouders, op-
voeders en leerkrachten. PURE CHILD komt 5 keer per jaar uit.



Adverteren in één editie

1/1 A4 pagina: €180,-
1/2                   :      90,-
1/4                   :      45,-

Adverteren voor een heel jaar is voordelig!

1/1 A4 pagina: € 800 ipv € 900 (100 € voordeel)
1/2                   : € 400 ipv € 450 (50 € voordeel)
1/4                   : € 200 ipv 225 (25 € voordeel)

We ontvangen jouw advertentie graag ten laatste 
een maand voor de publicatiedatum.

ONZE LEZERS TARIEVEN

Op het PURE CHILD multimedia platform 
vinden onze lezers alle artikels terug

We hebben twee soorten abonnementen: 
1. Abonnement op digitaal magazine
2. Abonnement op papieren versie van PURE CHILD
Alle abonnees ontvangen elke maand een nieuws-
brief, met onderaan de logo’s van onze partners. 
Onze betalende abonnees ontvangen het digitale 
magazine of de papieren versie elke twee maand.

Bereik in België en NL +/- 17.000 lezers:

Abonnees: 5.000
Social Media: 25.000
Website: dagelijks bezoeking en inschrijving op 
onze nieuwsbrief (mailing).

PURE CHILD vind je tevens terug op de websites 
van de coaches die in ons magazine schrijven en 
van de adverteerders.

PURE CHILD verschijnt 5x per jaar, op het eind 
van: oktober, december, februari, april en juni.

Hoe meer adverteerders samenwerken met PURE CHILD, hoe meer onze bekendheid 
groeit. Sta je achter ons initiatief? Sponsor ons met jouw advertentie!

Voor al jullie vragen, verzoeken en/of suggesties, bel ons op: 
0478 29 73 13 of 0486 75 90 33 of mail naar: info@purechild.be

Wij kijken uit naar jullie reacties!
Magdalena Troch en PURE CHILD vzw team - www.purechild.be
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4 advertentieformaten
voor elk budget.
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