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GAIA PARTNERSHIPS

GAIA wil haar leden graag extra voordelen bieden bij hun 
lidmaatschap. En u krijgt als adverteerder de kans om op die 
manier uw producten en/of diensten bij een grote diervriendelijke 
en milieubewuste doelgroep extra in de kijker te zetten. 

U biedt de leden van GAIA een voordeel aan op uw producten 
en/of diensten (vb. 10% korting). U krijgt extra aandacht op alle 
mediakanalen (print & online) van GAIA.  
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WORD PARTNER VAN GAIA EN PROMOOT UW PRODUCTEN BIJ HAAR 50.000 LEDEN!

GAIA PARTNERSHIP I II III 

Aankondiging van het ledenvoordeel aan de leden van GAIA in 
GAIA Magazine: opname in de rubriek “Een Hart voor GAIA” (1/4 pag.). 2 edities 1 editie 1 editie

50.000 ex. / 
editie

Advertentieruimte in een editie naar keuze van GAIA Magazine. 1/2 pagina 1/4 pagina -

Aankondiging van het partnership en ledenvoordeel op de 
GAIA Facebook-pagina (via tekst & beeld/video). 2  posts 1 post 1 post

140.000 volgers

Het promoten van uw producten via een wedstrijd (met te winnen give-
away) op de GAIA Facebook-pagina. 1 post 1 post 1 post

Opname in alle communicatie van GAIA met betrekking tot haar partners 
en ledenvoordelen (via GAIA Magazine, Facebook, enz.) Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen

TARIEF € 1.950* € 1.450* € 850*

GAIA wil haar leden extra voordelen bieden bij hun lidmaatschap. En u krijgt als adverteerder de kans om op deze manier uw producten en 
diensten bij een grote doelgroep extra in de kijker te zetten. 

U biedt de leden een voordeel aan op uw producten of diensten (vb. 10% korting op alle producten), en krijgt als partner extra visibiliteit in de 
verschillende kanalen van GAIA naar haar leden en sympathisanten toe.  Hieronder 3 formules: I, II & III:

* Alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW
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