IMAGICASA
MEDIAKIT 2021

IMAGICASA
ALGEMEEN

B

ij Imagicasa worden dromen werkelijkheid! Imagicasa is het leading platform
dat design, architectuur, interieur en
kunst feilloos combineert in een vooruitstrevende digitale omgeving, aangevuld met het Imagicasa magazine dat inspiratie naar
een nog hoger niveau tilt. Metropolitan luxury op
z’n best!
Imagicasa streeft ernaar om exceptionele en luxueuze nationale en internationale projecten in de kijker te zetten omtrent topics als architectuur, design,
kunst, auto’s, hotels en een overall luxury lifestyle.
Het idee ontstond in 2014 toen onze hoofdredactrice,
Phaedra Hoste, haar passie voor interieurs en kunst
– wat altijd al geprimeerd heeft in haar leven – tastbaar maakte met een website.
Niet veel later breidde het concept uit tot een magazine dat twee keer per jaar en ondertussen zelfs vier
keer per jaar inspirerende projecten, architecturale
innovaties en prachtige kunstwerken tot bij u brengt.
Ook het ontstaan van iconische meubelontwerpen,
de geschiedenis van vintage wagens en de nieuwste
jachtdesigns krijgen bij Imagicasa een plaats. Wij zijn
namelijk een beetje eigenzinnig: we brengen de verhalen die wij mooi en interessant vinden, maar doen
dit uiteraard op een respectvolle en liefdevolle manier. Imagicasa heeft zo een eigen stijl ontwikkeld,
die herkenbaar is voor en geapprecieerd wordt door
onze lezers en partners.

IMAGICASA
ONLINE

Bereik meer dan
22.750 maandelijkse
bezoekers aan de
Imagicasa.be website.
Informeer meer dan

24.500 abonnees op
onze wekelijkse nieuwsbrief
over uw projecten.
Bereik onze toegewijde
volgers op Facebook,
Instagram & Pinterest.

H

et online platform, dat begin 2019 een
nieuwe look en vibe gekregen heeft,
fungeert als een online bijbel voor design addicts en bedrijven die op één
plek zowel inspiratie als informatie
willen delen of vinden. Het is een ontmoetingsplaats
tussen architecten, ontwerpers, bedrijven, etc. en hun
(potentiële) klanten. Imagicasa biedt enerzijds inspiratie aan de consument die zijn of haar droomvilla
wil bouwen, die zijn bestaande woning van een nieuw
interieur wil voorzien of die zijn tuin als een verlengstuk van zijn woning wil inrichten.
Anderzijds is Imagicasa.be meer dan ooit een ontmoetingsplaats die een directe lijn biedt tussen potentiële klanten en professionals als interieurontwerpers, architecten, aannemers en bouwbedrijven. Een
thuis wordt namelijk pas gevormd door het samenbrengen van de juiste mensen. De websitebezoekers
kunnen binnenkijken bij vooraanstaande projecten
van onze respectievelijke partners, en kunnen meteen de verantwoordelijke zien van deze realisaties.
Dit inspirationele online magazine is een interactieve community van high-end services, met dagelijkse
updates op de blog onder ‘stories’ en de Imagicasa
sociale media kanalen, en een wekelijkse nieuwsbrief.
Indien u online partner wordt, krijgt u een eigen
pagina op onze website met alle informatie over uw
bedrijf en ook realisaties worden hieraan gekoppeld. We schrijven ook regelmatig blogs over uw
zaak, projecten, aankondigingen,… en publiceren
die op onze website onder ‘stories’. Deze worden ook
rechtstreeks aan uw partnerpagina gekoppeld. Verder posten we regelmatig zaken van u op onze social
media en krijgt u korting op advertenties en advertorials in het magazine.

IMAGICASA

MAGAZINE

I

magicasa magazine is een ongezien inspirationeel en informatief magazine dat viermaal per jaar wordt uitgebracht, waaronder twee specials rond een uniek thema.
Het magazine streeft ernaar om exceptionele en luxueuze
nationale en internationale projecten in de kijker te zetten omtrent trends en topics als architectuur, high-end design,
kunst, auto’s, hotels en een overall luxury lifestyle.
Imagicasa magazine wordt wereldwijd verdeeld. Zo verschijnen
we in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Singapore,

etc. We brengen Imagicasa in het Nederlands en Engels om een
zo groot mogelijk internationaal publiek aan te spreken. Het
magazine vliegt ook mee met alle privéjets die vanuit België vertrekken. Zo spreekt Imagicasa meteen de juiste doelgroep aan.
Het magazine is complementair met het online platform,
en bouwt verder op de ‘art to distinguish’ die zo eigen is aan
Imagicasa. Na elf succesvolle edities van ons magazine en een
online platform dat blijft groeien, mogen we wel stellen dat
Imagicasa hier is om te blijven!

Een advertentie of advertorial in
Imagicasa Magazine biedt alleen maar
voordelen:
Creëer naamsbekendheid voor en
vertrouwdheid met uw merk op lange
termijn.
Imagicasa wordt gedeeld met
anderen: bereik tot méér dan
105.000 lezers wereldwijd.
Imagicasa is een collector’s item:
uw boodschap wordt langdurig
verspreid.
Met Imagicasa bereikt u meteen de
juiste doelgroep.

IMAGICASA

INTERIOR

“Als stijladviseur brengen wij de
potentiële klant steeds tot bij de
juiste Imagicasa-partner!”

O

ns medium draait voor een groot deel om interieurdesign, om
van uw huis een echte thuis te maken. Daarom biedt Imagicasa
die service ook zelf aan onder leiding van Phaedra Hoste. Met
haar expertise, oog voor detail en in samenwerking met onze
high-end partners wordt elke ruimte omgetoverd tot een stijlvol geheel. Imagicasa staat de lezer dus ook in de praktijk bij met raad en daad
voor een exclusieve woningupdate.
Imagicasa brengt de potentiële klant steeds tot bij de juiste Imagicasa-partner!

IMAGICASA

SHOP

O

mdat alles wat met interieur en design
te maken heeft ons na aan het hart
ligt, bieden wij ons publiek ook highend decoratiestukken aan. In onze
webshop vindt u luxueuze en unieke stukken als geurkaarsen, vazen, schalen, kaarshouders en zelfs kunstwerken om uw interieur een
hippe en stijlvolle boost te geven. Het zijn stuk voor
stuk exclusieve en kwaliteitsvolle decoratie-artikelen
om uw thuis een gezellige sfeer te geven en echt af te
maken. Kom ook eens langs op ons mooie redactiekantoor waar u de kunstwerken en decoratiestukken
kan kopen. Terwijl we een lekker kopje koffie drinken, bekijken we samen welke items het best bij uw
stijl en interieur zullen passen.

Alle Imagicasa partners hebben de
mogelijkheid om hun producten ook via
onze shop aan te bieden om zo een nog
groter publiek te bereiken.

Tevens via onze webshop te verkrijgen: alle* vorige edities van Imagicasa Magazine die niet langer
in de winkels liggen. Zo kan ook wie een nummer
ontbreekt of ons pas later heeft leren kennen, onze
eerdere en nog steeds inspirerende artikels lezen.

* zolang de voorraad strekt

IMAGICASA

DOELGROEP

I

magicasa richt zich zowel online als in de magazines tot de
consument (B2C) en tot de ‘woonprofessional’ (B2B). De lezer
is een maatschappelijk bewuste ‘interior & design addict’ die
voor klasse en stijl gaat, oog heeft voor detail en die voluit kiest
voor kwaliteit op het gebied van wonen en design. Imagicasa
richt zich op de vermogende consument tussen de 30 en 70 jaar, alsook (interieur-)architecten die op zoek zijn naar bedrijven om samen
projecten uit te voeren.

“De Imagicasa-lezer apprecieert
kwaliteit en luxe boven alles”

Koopkrachtige Lezers
Interieurarchitecten
Architecten
Designers
Decorateurs
Developers
Immo
Investeerders

30 - 70 leeftijd
52 %
vrouwen
48 %
mannen
B2B en B2C

IMAGICASA

Openingsratio

Imagicasa Nieuwsbrief

IN CIJFERS

De Imagicasa nieuwsbrief bereikt meer dan 24.500
abonnees. De gemiddelde openingsratio van de
nieuwsbrief bedraagt 66 %.
Het abonneebestand is volledig opgebouwd vanuit de
GDPR-regels en heeft daardoor een zeer lage uitvalsratio. De abonnees zijn voornamelijk vrije beroepen, zelfstandige ondernemers, hoger kader en particulieren
met een passie voor interierieur, architectuur, wonen
en lifestyle in het hogere marktsegment.

34%

66%

Een publicatie in de Imagicasa nieuwsbrief is het middel bij uitstek om bestaande of nieuwe projecten aan
een breder publiek kenbaar te maken.

355.000

Imagicasa Website
De Imagicasa website bereikt maand
na maand meer bezoekers, tot wel 22.750.
De Imagicasa bezoeker is gepassioneerd door
interieur, architectuur en lifestyle in het hogere segement.

Totaal Bereik per maand

Verschijningsfrequentie
Belgische Editie
Zomereditie
Wintereditie
Art Special
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+53.000 volgers
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+1.300.000 impr./mnd
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Daarnaast wordt Imagicasa ook verspreid via de privévluchten
vertrekkende uit België van Luxaviation en The Flying Group.

+9.300 volgers

/0
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In het buitenland vindt u Imagicasa in het Engels in gespecialiseerde shops, onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duistland,
Frankrijk, Spanje, Singapore, China, Nieuw-Zeeland, … Een complete lijst van verdeelpunten vindt u terug op onze website.
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De verdeling in België vindt plaats via Press Shop, Delhaize,
Standaard Boekhandel en andere geselecteerde verdeelpunten. In
Nederland vindt de verdeling plaats via de betere dagbladhandel.
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Imagicasa bereikt dagelijks, volledig organisch, meer dan 62.000 volgers op Facebook
en Instagram, en heeft méér dan 1.300.000
impressies op Pinterest, per maand. Op
een ongedwongen en eigentijdse manier
verspreiden wij zo de boodschap van onze
partners.
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0

Imagicasa Magazine verschijnt in 4 edities per jaar met een oplage van 35.000 exemplaren. Imagicasa is een collector’s
item dat gemiddeld door drie tot vier personen wordt gelezen. Zo
bereikt u zeker minstens 105.000 lezers.

Bezoekers

18

Imagicasa Social Media

01

Imagicasa Magazine

“Elke bezoeker is een
potentiële klant, belegger
of investeerder”

maart 2021
juli 2021
oktober 2021
december 2021

IMAGICASA

AANLEVERING

Beeldmateriaal
Beeldmateriaal wordt aangeleverd in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi
Afbeeldingen mogen geen lagen bevatten
Alle beeldmateriaal moet worden aangeleverd in CMYK
(kleurbehoud niet gegarandeerd bij RGB)
Alle beelden dienen aangeleverd als JPEG - TIFF of EPS
Opgemaakte bestanden (bv advertenties) kunnen aangeleverd
worden als certified PDF

Kleuren & Colour Proofing
Er wordt gewerkt op basis van het ISO COATED FOGRA 39 kleurprofiel
Steunkleuren dienen steeds omgezet te worden naar proceskleuren (CMYK)

Lettertypes
Gebruik bij voorkeur Postscript (type 2) of Open Type fonts (.otf)
Fonts steeds embedded in PDF
Vermijd Truetype fonts en gebruik NOOIT Multiple Master fonts
Gebruik geen fonts kleiner dan 2 pt

Tekens
Wij vragen met aandrang GEEN tekens aan te vinken:
dus geen registratietekens, kleurbalken, snijtekens, pagina-informatie etc.

Afmetingen en Bleed/Trim
1 pagina = 225 mm x 300 mm + 3 mm bleed rondom
! Cover 2 & Cover 3: 219 x 300 mm + 3mm bleed
2/1 pagina = 450 mm x 300 mm + 3 mm bleed rondom
! Cover 2 Spread: 438 x 300mm + 3mm bleed
225 mm+ 3 mm bleed rondom

450 mm + 3 mm bleed rondom

Enkel

300 mm+ 3 mm bleed ronodm

300 mm+ 3 mm bleed rondom

Dubbel

CONTACT/
ADVERTEREN

© François Halard

Imagicasa
Phaedra Hoste
phaedra@imagicasa.be
+32 (0)3 502 93 47
www.imagicasa.be
www.facebook.com/imagicasa
www.instagram.com/imagicasa

