
HUP! is het driemaandelijks magazine uitgegeven door 

Gezinssport Vlaanderen, de sportdienst van de 

Gezinsbond. Vandaag de dag is Gezinssport Vlaande-

ren uitgegroeid tot één van de grootste recreatieve 

sportfederaties in Vlaanderen (erkend door Sport 

Vlaanderen) met 500 aangesloten sportclubs en 30.000 

leden. Gezinssport Vlaanderen wil er zijn voor alle 

gezinnen die op een leuke, gezonde en gezinsvriende-

lijke manier willen bewegen.

Kerndoelgroep
• Gezinnen met jonge kinderen (4-12 jaar): 70%
• Grootouders met kleinkinderen
• Eenoudergezinnen

USP’s 

• Intergenerationeel aanbod (van baby tot senior) 
• Erkend door Sport Vlaanderen als expert in gezinnen
• Knuffelturnen
• Papakanda, beweegpret voor vaders en hun kinderen

Profiel Gezinnen met kinderen 

Oplage 25.000 ex. 

Bereik 50.000 lezers 

Periodiciteit 4x / jaar

Taal NL

 

HUP!

CONTACT

Account Manager - Lucrèce Noben
lucrece.noben@publicarto.be
053/82 60 95 - 0478/98 09 14

Aanleveren materiaal:  
print@publicarto.be
053/82 60 80

Indeling
32 pagina’s met focus op:
• Inspirerende beweegactiviteiten 
• Authentieke verhalen

Creatieve formules:
• Publireportage
• Storytelling
• Insert
• Native advertising
 



TARIEVEN 2022

HUP!

KALENDER 2022 

DIGITAL

TECHNISCHE INFO

Al onze digitale en crossmedia tarieven zijn terug te 
vinden op www.publicarto.be

(*)  5 mm afloop voorzien rondom

Digitaal aan te leveren
(zie www.medibelplus.be voor magazines)
offset-rotatie 

Indien gewenst kan Publicarto ook zorgen voor:
• de lay-out van uw advertenties: € 250 / advertentie 

op basis van aangeleverde foto’s en tekst
• de copy en eindredactie van uw publireportage: 

tarief op maat

Formaat B X H in mm Tarief
(BTW excl.)

2/1

pano /

storytelling

   420 x 297  (*) € 2.995,00

4/1

pano /

storytelling

   420 x 297  (*) € 4.995,00

1/1

full page
   210 x 297  (*) € 1.995,00

1/2    210 x 148  (*) € 1.145,00

1/4    210 x 74  (*) € 595,00

cover 2    210 x 297  (*) € 2.295,00

cover 3    210 x 297  (*) € 2.145,00

cover 4    210 x 297  (*) € 2.495,00

Nummer
Datum  

verschijning
Deadline 
reservatie

Deadline 
materiaal 

Januari 

April

Juli

Oktober

15.01

15.04

15.07

15.10

25.11

25.02

25.05

25.08

29.11

28.02

30.05

29.08


