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Culinaire Ambiance is het spraakmakend culinaire 
magazine in België. Kijk maandelijks mee over de 
schouders van de meest toonaangevende Belgi-
sche en Internationale chefs, proef onze beste 
terroirproducten, laat u meenemen naar de beste 
leveranciers en ontdek de leukste eetadresjes, niet 
alleen in België maar ook ver daarbuiten. Op 
truffeljacht in de Périgord, op zoek naar de beste 
tapas in Barcelona, à la carte tafelen in New York, 
Culinaire Ambiance brengt de leukste culinaire 
bestemmingen naar u toe. 

De cocktailredactie van Culinaire Ambiance 
selecteert met liefde en vakmanschap de meest 
verrassende en nieuwste cocktails. Daarnaast
hebben ze ook een fijne neus voor wijnen, van 
Franse klassiekers, over Spaanse en Italiaanse 
toppers, tot Nieuwe Wereldwijnen. 

Boordevol culinaire inspiratie, met heerlijke 
recepten, prachtige reportages en spraakmakende 
columns is Culinaire Ambiance al jaren de referen-
tie voor hobbykoks en foodies.

Culinaire Ambiance 
magazine



Geslacht

Gemiddelde leeftijd

Sociale groepen 1-4

Professioneel actief

Gezin met kinderen

48% vrouwen

38 jaar

58% 

48% 

47% 

52% mannen

Doelgroep

Maandelijkse rubrieken:
Peter’s Product: Peter 
Goossens bereidt zijn 
favoriete gerecht

Culinaire hotspots

Vis uit de Noordzee:
gerechten van de 
NorthSeaChef Filip Claeys

Club Ambiance 
leden in de kijker

Meer dan 30 recepten

Uitgelezen: kookboeken Food columns 

Reportages & interviews
met bekende chefs en 
sommeliers

Ambiance reizen:
buitenlandse hotels en 
restaurants

Wijnen & cocktails

Culinaire podcasts

Shopping & decoratie

Interieur: keukens
& wonen



Beloftevolle chefs en sommeliers, mixologen met pit. 
Gastronomische hoogvliegers, ambachtsmannen met 
een hart voor hun product. Het is met trots dat we de 
leden van onze Clubgids 2020 voorstellen. Een 
verrukkelijke combinatie in een leuke gids bestaande uit 
boetiekhotels, cocktail- en wijnbars, foodshops en 
restaurants.

Naast de papieren editie die jaarlijks over de toonbank 
gaat, doen we onze lezers ook het hele jaar door graag 
online watertanden. Deel jij ook graag je liefde voor je 
vak, kom dan mee ons verhaal schrijven.

Ambiance Club gids



 
Hoewel Culinaire Ambiance een rijke magazine-
geschiedenis van meer dan dertig jaar meedraagt, 
zet de redactie sinds enkele jaren ook volop in op de 
digitale evoluties. De website ambiance.be is voor 
een deel een digitale, multimediale verderzetting van 
het papieren magazine, met bijvoorbeeld instructie-
filmpjes die aansluiten bij reportages in het magazi-
ne. Door de recepten uit het magazine te digitalise-
ren is de website bovendien een databank waarin 
eerder gepubliceerde recepten geraadpleegd 
kunnen worden. Verder is er een dagelijkse nieuws-
blog, waarin de gastronomische actualiteit op de 
voet gevolgd wordt. De website is tegelijk een 
databank met daarin al onze clubleden, zodat onze 
lezers/volgers in één oogopslag een restaurant of 
winkel kunnen vinden. De website geeft ons ook de 
mogelijkheid om die restaurants en winkels beurte-
lings een dag “in de kijker” te zetten. Het bereik van 
de website wordt actief ondersteund door 
Facebook, Instagram en een wekelijkse nieuwsbrief. 
Het aantal bericht-likes en shares maakt duidelijk 
dat deze strategie z’n doel niet mist.

Hoewel Culinaire Ambiance een rijke magazine-
geschiedenis van meer dan dertig jaar meedraagt, 

Ambiance punt be



Database van 80.000 mailadressen

Content: artikels, nieuws en recepten
Frequentie: 1 x in de week

Volgers

Post frequentie

Gemiddelde likes

Groeit gemiddeld 20% per maand5.760

60 posts /maand

100-120 likes

Volgers

Gemiddelde likes

9.145 Groeit gemiddeld 15% per maand

Post frequentie  90 posts/maand

20-50 likes

Digitaal en printTYPE:
30.000

Nederlands
PRINT OPLAGE:
TAAL:
AANTAL PAGINA’S: 128
VERSCHIJNING: 10 x per jaar, maandelijks
uitgezonderd de maanden: januari en augustus
BEDRIJFSVORM:
VERKOOPSWIJZE: Abonnementen 
& verkoop per exemplaar
PRIJS:

B2C

€ 7,50
CONTENT: Gastronomie, voeding, kookkunst,
gezondheid & welzijn, lifestyle, cultuur en travel
DOELGROEP: Uitbaters restaurants, brasseries, 
tavernes, traiteurs, culinaire winkels, koks, 
leerlingkoks, hobbykoks, sommeliers, foodies, 
foodbloggers en iedereen die culinair wil genieten
Geslacht: 52% mannen 48% vrouwen
Leeftijd: 18 tot 50 jaar
VERSPREIDING: Via abonnementen, verkoop in 
krantenwinkels, supermarkten, bookshops en via 
handelaars/leden van Club Ambiance

130.000 bezoekers
Nederlands

24/7

BEREIK PER MAAND:
TAAL:
VERSCHIJNING:
VIEWS: 390.000 views 
BEDRIJFSVORM: B2C
CONTENT: Gastronomie, voeding, kookkunst,
gezondheid & welzijn, lifestyle, cultuur en travel
DOELGROEP: Uitbaters restaurants, brasseries, 
tavernes, traiteurs, culinaire winkels, koks, 
leerlingkoks, hobbykoks, sommeliers, foodies, 
foodbloggers en iedereen die culinair wil genieten

Facts & figures 

Instagram

Facebook

Magazine

Website Sociale media

E-mailing

Gids
TYPE: print
PRINT OPLAGE: 75.000
TAAL: Nederlands
AANTAL PAGINA’S: +/- 720
AANTAL COVERS: 6 ( zie info )
VERSCHIJNING: jaarlijks, verschijnt in december
BEDRIJFSVORM: B2C – B2B
PRIJS:  € 24,95
DOELGROEP: B2B Ambiance clubleden: Patissiers, 
winkels, coffeebars / tearooms, wijnhandelaars, 
bakkerijen, restaurants / bistro’s / brasserieën, 
chocolatiers, slagerijen, vis- en kaashandels, traiteurs, 
(boutique) hotels en B2C: koks, leerlingkoks, 
hobbykoks, sommeliers, foodies, foodbloggers en 
iedereen die culinair wil genieten
Geslacht: 52% mannen 48% vrouwen
Leeftijd: 18 tot 50 jaar

VERSPREIDING: Verkoop per stuk bij leden van de 
gids, geseald met het magazine van december, abonnees 
van het magazine, bookshops, magazine pakket + gids in 
krantenwinkels, supermarkten

REGIO: Antwerpen, Limburg, Brussel, Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant





 

1/1 pagina
2/1 pagina
Cover 2
Cover 3
Dubbele cover 2
Dubbele cover 3

 
1/1 pagina
2/1 pagina
4/1 pagina
6/1 pagina
Coverstory (Coverbeeld +
6 pagina's redactie met foto's 
als 1ste artikel van magazine)

  

€ 3.800
€ 7.500
€ 5.500
€ 5.500

€ 11.000
€ 11.000

  
€ 4.900
€ 7.200
€ 9.500

€ 12.500
 

 
 

ADVERTENTIE RUIMTE

 REDACTIONEEL ARTIKEL

Offerte op
aanvraag

VOORKEURSPLAATSING

PRODUCT INTEGRATIE 

Rechterpagina
 
Specifieke pagina
Eerste helft magazine
Merkcitaat
Combinatie voorkeur
Secunda posta
Prima posta

 
+15%
+15%
+15%
  
+15%
  
+25%
  
+25%
+30%
  
 € 250

Tarieven

E-mailing
 
Per advertentie en per nieuwsbrief    € 2.500
Bannering in mailing                          € 1.250
 
 

 

  € 1.250
 € 1.250

€ 450

 
 

 

 

 
Banner Leaderboard 728x90 px
Banner Skyscraper 160x600 px
Button Square 125x125 px
Video / website & social media 

Per week

Offerte op aanvraag

Website

 GidsMagazine

1/1 Cover
147 x 209 mm
Prijs op aanvraag

1

2/1 Rug Spread
278 x 209 mm

€ 5200

4

1/1 Rug Flap
136 x 209 mm

€ 3200

5

1/1 Rug
147 x 209 mm

€ 3600

6

1/1 Cover Flap
136 x 209 mm

€ 3600

2

2/1 Cover Spread
278 x 209 mm

€ 6200

3

ADVERTENTIE RUIMTE
                        zie illustratie

€ 2.000
€ 1.950
€ 850
€ 3.600
€ 1.500
€ 450

                
Cover 1 tot 6                                                                    
Bladwijzer voor en achterzijde
1/1 pagina nationaal
1/1 pagina regionaal
2/1 pagina nationaal
2/1 pagina regionaal
1/4 pagina regionaal   



Specials 2020

Bijlage magazine 
aan een meerprijs 
geseald bij het 
magazine in oktober.

Content: Keukens, 
decoratie, belichting, 
inspiratie wonen, 
inkijk restaurants, 
servies, eetkamer-
meubelen, design, 
kunst...
 

Keukens 
en decoratie 

Feest
special
Bijlage magazine 
aan een meerprijs 
geseald bij het 
magazine in december

Content: Kerstshop-
ping, feestdecoratie, 
nieuwjaar, kerstmenu, 
kerstdiner, kookboe-
ken voor de feestda-
gen, home sweet 
home...

Bijlage magazine 
aan een meerprijs 
geseald bij het 
magazine in juli

Content: Food 
hotspots aan zee, 
dresscode kust, 
beachy B&B’s en 
droomhotels, 
zomeroutfits, 
kustagenda... 

Kust
special



Redactionele 

Culinaire Ambiance 1
februari GROEN GEWETEN
VERSCHIJNINGSDATUM 01-FEB-2020
DEADLINE MATERIAAL 30-DEC-2019
-healthy food: gezonde foodtrends
-detoxen voor gevorderden
-groene groenten 
-water
-valentijn: liefde gaat door de maag
-mosselen
-veganistisch & vegetarisch 

Culinaire Ambiance 2
maart LENTEKRIEBELS
VERSCHIJNINGSDATUM 29-FEB-2020
DEADLINE MATERIAAL 27-JAN-2020
-groenten
-oogst
-kruiden
-bloementrends
-local food 
-boerenleven
-ambiance in de streek
-terassen

Culinaire Ambiance 3
april BUITEN DE LIJNTJES
VERSCHIJNINGSDATUM 28-MRT-2020
DEADLINE MATERIAAL 24-FEB-2020
-buitenmeubelen
-pasen en pastels
-camping & bbq
-weekend uit
-tuinfeest
-catering
-buitenverlichting

Culinaire Ambiance 4
mei BITTERZOET
VERSCHIJNINGSDATUM 25-APR-2020
DEADLINE MATERIAAL 23-MRT-2020
-moederdag
-vrouwelijke chefs aan de top
-Belgische patisserie
-chocolade
-dossier: bloemen & kruiden

Culinaire Ambiance 5
juni CITRUS
VERSCHIJNINGSDATUM 30-MEI-2020
DEADLINE MATERIAAL 27-APR-2020
-vaderdag
-zomer cocktails
-festival food
-culinair reizen
-dossier: citrusvruchten
-homemade juices
-blenders

Culinaire Ambiance 6
juli ZEEZUCHT
VERSCHIJNINGSDATUM 27-JUN-2020
DEADLINE MATERIAAL 25-MEI-2020
-Noordzee 
-Knokke food hotspots
-eilandgevoel
-vakantie & droomhotels
-reizen: zoute landen
-dossier: vis & zeewier
-strand als inspiratiebron

Culinaire Ambiance 7
september GEGROND
VERSCHIJNINGSDATUM 29-AUG-2020
DEADLINE MATERIAAL 27-JUL-2020
-lunchboxen
-terug naar school
-indian summer
-paddestoelen
-olijfolie
-bekende vegachefs
-no waste
-duurzaamheid

Culinaire Ambiance 8
oktober COMFORT (FOOD)
VERSCHIJNINGSDATUM 26-SEP-2020
DEADLINE MATERIAAL 24-AUG-2020
-herfst
-servies
-decoratie & belichting
-dossier: bestek
-thee & koffie
-brood & gebak

Culinaire Ambiance 9
november COCKTAILS
VERSCHIJNINGSDATUM 31-OKT-2020
DEADLINE MATERIAAL 28-SEPT-2020
-jacht & wild
-koud
-buiten
-dossier: messen
-peper & zout
-wijnen
-cocktails 

Culinaire Ambiance 10
december PROOST! 
VERSCHIJNINGSDATUM 28-NOV-2020
DEADLINE MATERIAAL 26-OKT-2020
-patisserie
-traiteur
-feestdecoratie
-dossier: kaviaar
-champagne
-kerstshopping items
-borrelplankjes

planning 2020

Belgische 
Kust 

bijlage
+

EIndejaars
feesten
bijlage

+

+ Keukens 
en decoratie 

bijlage



Aanlevering  files

MAGAZINE

GIDS

WEBSITE

Hoge resolutie PDF, EPS, TIFF en JPEG kan worden aangeleverd via: 
www.wetransfer.com of e-mail naar ilan@mediageuzen.be
De afloop is standaard 5mm aan elke zijde.
Steunkleuren zijn opgebouwd in CMYK. 
Bestanden aanleveren op minstens 300 dpi en op ware grootte.
Bij aflopende 1/1 pagina’s bestand aanleveren met paskruisen, drukkersmarkeringen etc. 
De aangeleverde beelden kunnen aangepast worden qua formaat tot maximaal 130% van 
het originele formaat en tot minimaal 20% van het originele formaat.
Beelden onder een GIF formaat kunnen NIET verwerkt worden voor reproductiedoeleinden, 
wegens een zeer slecht eindresultaat.  

1/1 pagina
215 mm B x 275 mm H

2/1 pagina
420 mm B x 275 mm H

1/1 pagina
147 mm B x 209 mm H

2/1 pagina
294 mm B x 209 mm H

Alle formaten hier opgegeven zijn steeds aflopend (bladspiegel) formaat 5 mm snijwit/afloop INBEGREPEN.
Teksten, kaders, logo’s en vermeldingen moeten rondom minstens 15 mm binnen het ongesneden formaat blijven.

Image, animated GIF, Javascript tags,
Iframe of HTML5 elementen (statisch of video)

 

Banner Leaderboard
728 B x 90 H px

Button Square
125 B x 125 H px

 

 

Banner Scyscraper
160 B x 600 H px

1/2 pagina
147 x 100 mm

Enkel per regio 
onder rubriek 
‘Streekproducten & 
Streekgerechten’
€ 450

Bijlage magazine 
aan een meerprijs 
geseald bij het 
magazine in december

Content: Kerstshop-
ping, feestdecoratie, 
nieuwjaar, kerstmenu, 
kerstdiner, kookboe-
ken voor de feestda-
gen, home sweet 
home...



Ambiance Partners

Culinaire Ambiance   
Vleminckstraat 10   
2000 Antwerpen   
+32 3 369 25 26 
info@ambiance.be   
BE 0446 586 614

Contact


