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PUBLICITEITSTARIEF - ADVERTISEMENT RATE
ADVERTISEMENT RATE “FROM 2019”
VAKBLAD VOOR DE BELGISCHE PAARDENSPORT
LE MAGAZINE ÉMINENT QUI TRAITE LE SPORT HIPPIQUE EN BELGIQUE
DIE FÜHRENDE FACHZEITSCHRIFT IN BELGIEN FÜR DEN PFERDESPORT
BELGIANS LEADING EQUESTRIAN MAGAZINE

Hippo Revue
+32/(0)50/34.54.01

info@hippo.be

tot 30/09/2019 ▪ Brugse Steenweg 227 ▪ B-8000 Brugge
vanaf 01/10/2019 ▪ Gemene Weidestraat 61▪ B-8000 Brugge

WWW.HIPPO.BE

Exclusief mediapartner van

®

S E R V I C E I S O N S S T O K PA A R DJ E . . .
Hippo Revue maakt deel uit van bvba Hippo Service.
Als uitgever professioneel geëngageerd met de
paardensport in al haar facetten en disciplines,
treedt Hippo Service ook op als public relations- en
persbureau. De nv Fortbeke is ons ‘in house’ regie- en
publiciteitsagentschap.

Sinds jaar en dag vertrouwen organisatoren van hippische manifestaties, maneges, hengstenhouders,… op
onze diensten o.a. voor de realisatie van programmabrochures en/of catalogi, publiciteitsdrukwerk, sponsorwerving, de verzorging van hun communicatiedragers
en omroep.

• Perscontacten?
• Drukwerken?

• Sponsoring?
• Publiciteit?

• Mediacampagne? • Fotografie?
• Omroep?

• ...

3/03/09 09:47

ENKELE REFERENTIES
Apassionata • CPEDI Waregem • Cavalia • Eventing
Brugge • Eventing Waregem • Waregem Horse
Week • Paardenmarkt Torhout • Spaanse Rijschool
• Vlaanderens Kerstjumping Mechelen • Waregem
Koerse • VLP • KBRSF • EHN • ...

Vraag vrijblijvend een offerte: info@hippo.be - +32 (0) 50 34 54 01

®

Hippo Revue verschijnt tweemaandelijks:
1. Februari - 2. April - 3. Juni
4. Augustus - 5. Oktober - 6. December
Hippo Revue is published every two months:
1. February - 2. April - 3. June
4. August - 5. October - 6. December

Al meer dan 32 jaar actief in de
Belgische en internationale paardensport
Hippo Revue is sedert 1987 onafgebroken op de markt als
toonaangevend Belgisch vakblad voor de Paardensport. Hippo
Revue brengt in woord en beeld uitgebreid in alle disciplines wat er
in onze regio aan paardensport gebeurt. Ook algemene artikelen
aangaande fokkerij, recht, milieuvergunningen, veeartsenij,
toerisme, boekbesprekingen,… informeren tal van lezers.
Tevens is Hippo Revue actief betrokken bij tal van
hippische organisaties en verenigingen alsook
met EHN (European Horse Network).
www.europeanhorsenetwork.eu
Hippo Revue verschijnt tweemaandelijks en wordt via
een uitgebreid abonnementennet over gans het Vlaams
landsgedeelte en Brussel verspreid. Bovendien is het te koop in de
betere ruitersportzaak, zadelmakerij, krantenkiosk of boekhandel.
Een uniek medium
Adverteren in Hippo Revue betekent een unieke kans om
producten en/of diensten te adverteren bij een select publiek
en zeer gemotiveerde doelgroep te promoten, en dit binnen
een redactioneel klimaat dat het effect van de publiciteit nog
aanzienlijk versterkt.

Present for over 32 years in the Belgian
and international equestrian sector
Hippo Revue has been published without fail since 1987 on the
Belgian market as the leading equestrian publication. Through
text and images Hippo Revue provides information on all
disciplines of equestrian events that take place in our region. It also
features general articles on breeding, equestrian legislation, the
environment, veterinary issues, tourism and book reviews,… all with
the aim of keeping readers completely up to date.
Hippo Revue is actively involved with different
equestrian federations and associations, like EHN
(European Horse Network)
www.europeanhorsenetwork.eu
Hippo Revue is published every two months and is available for
sale in specialized equestrian sport shops, saddler’s shops, newsstands or bookstores all over the Flemish region and Brussels.

Lid van Int. Alliance of Equestrian Journalists
Member of Int. Alliance of Equestrian Journalists

Lid van SOFAM
Member of Sofam

A unique medium
Advertising in Hippo Revue represents a unique opportunity
to provide products and/or services to a select and highly
motivated audience, and within an editorial environment that will
significantly intensify the impact of publicity.
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COVER

2

195 x 297 + afloop

August Vermeylen (1872-1945) was een veelzijdig
kunstzinnig intellectueel, literair begaafd criticus en essayist
die in 1896 in het Vlaams tijdschrift ‘Van Nu en Straks’
de historische woorden ‘Vlaming zijn om Europeeër te
worden” neerschreef. Dit citaat is perfect van toepassing
op het eerste nummer van Hippo Revue jaargang 32.
Vanaf 2005 was Hippo Revue de mediapartner van de Vlaamse Liga Paardensport (VLP). En bijna 15 jaar lang brachten we
als enig vakblad in elk nummer uitgebreid in woord en beeld verslag uit van de provinciale werking in Vlaanderen. In ons blad
vonden de duizenden paardenliefhebbers weerklank van wat in de Vlaamse provincies gebeurde op gebied van dressuur- en
jumpingcompetitie. Nergens anders konden ze in deze tijd van vluchtig en vaak ook ‘fake news’ nog eens op papier gedrukt zien
staan wat er in Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen gepresteerd werd. Helaas, eind 2018 besloot de
VLP om de samenwerking met ons blad éénzijdig op te zeggen. Dat betekende meteen het einde van de Hippo Revue Cup met de
VLP. Jammer genoeg zien we ook de trekpaarden van de meeste provinciale groeperingen letterlijk en figuurlijk sneuvelen. Vanuit
de verschillende groeperingen werd de laatste jaren amper of geen info meer doorgespeeld over hun werking. Onze medewerkers
beklaagden zich steevast over het gebrek aan media-aandacht bij enkele provinciale groeperingen. In feite betreurenswaardig, want
Hippo Revue heeft in zijn 32-jarig bestaan altijd op zijn bladzijden veel ruimte beschikbaar gesteld voor de provinciale werking,
omdat de redactie overtuigd was dat vanuit de basiswerking ooit topprestaties werden geleverd.
Minder Vlaanderen dus in de toekomst, maar des te meer Europa. Hippo Revue is sedert dit jaar dé mediapartner
geworden van het European Horse Network (EHN). www.europeanhorsenetwork.eu
Een koepelfederatie in Brussel, die maar liefst 26 Europese federaties van diverse stakeholders in de paardenhouderij overkoepelt.
Waar het mediapartnership vroeger eerder regionaal was, koos Hippo Revue stichter Mark Wentein, sedert drie jaar ook Voorzitter
van deze Europese Lobbygroep, om meer Europese info te brengen. De slogan ‘Vlaanderen zendt zijn zonen uit’ is niet nieuw!
Zullen onze lezers voortaan de provinciale verslaggeving missen, dan blijft de redactie van Hippo Revue alle aspecten van de
paardenwereld nauwgezet volgen. Naast verslagen van alle FEI-disciplines krijgen ook rubrieken als fokkerij, productinfo,
veeartsenij, toerisme, paard en recht de nodige aandacht. Bovendien mogen op de bladzijden Snapshots ook de beste foto’s van
lezers verschijnen.
Bij het begin van de nieuwe jaargang hebben we ook de lay-out in een nieuw en moderner kleedje gestoken. Dat is ons
nieuwjaarscadeau voor 2019. Als redactieteam hopen we u de volgende maanden heel veel goed nieuws te mogen brengen over
Vlaanderen Paardenland in Europees perspectief.
Ludo Van Bouwel
Eindredacteur
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Arena ..............................................................113
..............................................................
Avant ............................................................. 109
..............................................................
Bedaf ..............................................................115
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Brugse Koetsiers ............................................. 37

COVER

Cloots ruitersport ............................................ 97
DB Fourage ....................................................
....................................................115
De Buyl Insurance .................................. cover 3
De Sutter ......................................................... 67
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Dirk Vanwijnsberghe .......................................71
D’hooghe voeders ...........................................85
DLV ................................................................. 35
European Horse Network................................40
................................40
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Jong design .....................................9
KBC ............................................... 31
Lami-cell.................................. 15 - 27
NAC ................................................. 91
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Roose strohandel ............................114
Segway Brugge ................................. 75
Stephex ..................................... cover 2
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liggend

Sterckx ...............................................65
Stoeterij van de Helle ............................... 73
Syntra Midden-Vlaanderen ............................33
Toerisme Limburg ........................ 93 - bijsluiter
Trailﬁnders ....................................................114
Verhoestraete .................................................115
Wallonie Equestre Event ................................63
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Willy Naessens ................................................45

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE
OM TE ADVERTEREN VIA
INFO@HIPPO.BE.
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Zullen onze lezers voortaan de provinciale verslaggeving missen, dan blijft de redactie van Hippo Revue alle aspecten van de
paardenwereld nauwgezet volgen. Naast verslagen van alle FEI-disciplines krijgen ook rubrieken als fokkerij, productinfo,
veeartsenij, toerisme, paard en recht de nodige aandacht. Bovendien mogen op de bladzijden Snapshots ook de beste foto’s van
lezers verschijnen.
Bij het begin van de nieuwe jaargang hebben we ook de lay-out in een nieuw en moderner kleedje gestoken. Dat is ons
nieuwjaarscadeau voor 2019. Als redactieteam hopen we u de volgende maanden heel veel goed nieuws te mogen brengen over
Vlaanderen Paardenland in Europees perspectief.
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Dirk Vanwijnsberghe .......................................71
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FORMAAT
COVER 8:

1x € 305,00 │ 3x € 295,00 │ 6x € 285,00

Minder Vlaanderen dus in de toekomst, maar des te meer Europa. Hippo Revue is sedert dit jaar dé mediapartner
geworden van het European Horse Network (EHN). www.europeanhorsenetwork.eu
Een koepelfederatie in Brussel, die maar liefst 26 Europese federaties van diverse stakeholders in de paardenhouderij overkoepelt.
Waar het mediapartnership vroeger eerder regionaal was, koos Hippo Revue stichter Mark Wentein, sedert drie jaar ook Voorzitter
van deze Europese Lobbygroep, om meer Europese info te brengen. De slogan ‘Vlaanderen zendt zijn zonen uit’ is niet nieuw!

Ludo Van Bouwel

210 x 297 + afloop
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Vanaf 2005 was Hippo Revue de mediapartner van de Vlaamse Liga Paardensport (VLP). En bijna 15 jaar lang brachten we
als enig vakblad in elk nummer uitgebreid in woord en beeld verslag uit van de provinciale werking in Vlaanderen. In ons blad
vonden de duizenden paardenliefhebbers weerklank van wat in de Vlaamse provincies gebeurde op gebied van dressuur- en
jumpingcompetitie. Nergens anders konden ze in deze tijd van vluchtig en vaak ook ‘fake news’ nog eens op papier gedrukt zien
staan wat er in Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen gepresteerd werd. Helaas, eind 2018 besloot de
VLP om de samenwerking met ons blad éénzijdig op te zeggen. Dat betekende meteen het einde van de Hippo Revue Cup met de
VLP. Jammer genoeg zien we ook de trekpaarden van de meeste provinciale groeperingen letterlijk en figuurlijk sneuvelen. Vanuit
de verschillende groeperingen werd de laatste jaren amper of geen info meer doorgespeeld over hun werking. Onze medewerkers
beklaagden zich steevast over het gebrek aan media-aandacht bij enkele provinciale groeperingen. In feite betreurenswaardig, want
Hippo Revue heeft in zijn 32-jarig bestaan altijd op zijn bladzijden veel ruimte beschikbaar gesteld voor de provinciale werking,
omdat de redactie overtuigd was dat vanuit de basiswerking ooit topprestaties werden geleverd.
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August Vermeylen (1872-1945) was een veelzijdig
kunstzinnig intellectueel, literair begaafd criticus en essayist
die in 1896 in het Vlaams tijdschrift ‘Van Nu en Straks’
de historische woorden ‘Vlaming zijn om Europeeër te
worden” neerschreef. Dit citaat is perfect van toepassing
op het eerste nummer van Hippo Revue jaargang 32.
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STANDAARDRONDRIT
Hippo Service biedt ook
huifwagentochten aan door
het Brugse ommeland
en de Damse Polder
Ideaal voor teambuildings,
familie-uitstappen,…
Info? koetsen@hippo.be

VERTREK: MARKT
OP WOENSDAG: VERTREK OP DE BURG
PRIJS PER KOETS: € 50
(MAX. 5 VOLWASSENEN)
+/- 30 MINUTEN

WWW.HIPPO.BE/KOETS -

+32 (0)50 34 54 01

Opmaakkosten advertentie:
1/1: 85 Euro 1/4: 40 Euro
1/2: 60 Euro 1/8: 30 Euro
1/3: 50 Euro
Technische gegevens:
Indien aflopend: 5 mm afloop
Afstand van snijrand tot teksten en logo’s: minimum 6 mm
Resolutie: 300 dpi, Photoshop, In Design
Afgewerkt: Gecertifeerde PDF
Bestandsnaam: Alleen letters en cijfers gebruiken,
géén leestekens, géén spaties
Voorkeursplaatsing: +25%
Prijzen: Excl. BTW
Inleggers: Prijs op aanvraag
Lay-out costs:
1/1: 85 Euro 1/4: 40 Euro
1/2: 60 Euro 1/8: 30 Euro
1/3: 50 Euro
Specifications:
Trim area: 297 x 210 (Din A4)
Type area: 262 x 176
If bleeding: 5 mm bleed
Distance from cutting edge to texts and logos: minimum of 6 mm
Resolution: 300 dpi,
Photoshop, In Design
Format: Certified PDF
Name of file: Only letters and numbers, no punctuation, no
spaces
Prefered placing: +25%
Prices: Excl. VAT
Leaflets: On request
Onze adverteerders linken we graag met onze website.
Links to our advertisers within our site.

Service ons stokpaardje
Hippo Revue maakt deel uit van bvba Hippo Service.
Als uitgever professioneel geëngageerd met de
paardensport in al haar facetten en disciplines,
treedt Hippo Service ook op als public-relations- en
persbureau. De nv Fortbeke is ons ‘in house’ regie- en
publiciteitsagentschap.
Sinds jaar en dag vertrouwen organisatoren
van
hippische
manifestaties,
maneges,
hengstenhouders, … op onze diensten o.a. voor de
realisatie van programmabrochures en/of catalogi,
publiciteitsdrukwerk, sponsorwerving, de verzorging
van hun communicatiedragers en omroep.

Service is our passion
Hippo Revue is a part of Hippo-Service Ltd. As publisher
we are committed to the equestrian professionals in
all aspects & disciplines, we act as a PR and news
agency. Fortbeke LTD, is our in-house marketing &
advertising agency.
Since many years different federations, organizers of
equestrian events, riding schools, studbooks, stallion
owners,… rely on our services for program brochures,
leaflets, catalogues, photo shooting, press release,…
We are also helpful for sponsor raising, PR &
communications and public announcing during
numerous equestrian events.

OOK INCENTIVES
VOOR BEDRIJVEN
start: site Oud Sint-Jan

ONTDEK BRUGGE OP EEN ORIGINELE MANIER
WWW.SEGWAYBRUGGE.BE

