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FASHION  -  TRAVEL  -  SPORT  -  DESIGN  -  ARCHITECTURE  -  CULTURE  -  CARS  -  GROOMING  -  PEOPLE  -  FOOD 
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PLACES TO BE IN BELGIUM

DEDICATED TO BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL 
GENTLEMEN & LADIES WHO APPRECIATE EXCLUSIVE SPARKLING LIFE 

EDITION 2022EDITION 2022

The Address Book, de favoriete adressen van de Gepassioneerde Man & Vrouw

WWW.THEADDRESSBOOK.BE

PRESENTATIE 2022

RESPONSABLES COMMERCIAUX

OUR ONLY GOAL IS THAT YOU REACH YOURS !

Martin De Smedt  0485/ 40.96.16 mds@highlevelcom.be

Thierry Milan 0474/29.12.88 tmi@highlevelcom.be

Alexandra Daelmans  0475/ 68.08.72 ada@highlevelcom.be

Shana Devleschoudere 0485/ 87.72.73 sde@highlevelcom.be

High Level Communication is een Belgisch bedrijf dat actief 
is in de high-end sector. Dit, dankzij zijn sterke nichemerken 
zoals: Gentlemen & Ladies, The Address Book, Play Golf,  Play 
Tennis, Lobby, Club Grand Place en Zoute Paper.

Via haar merken, titels, website & sociale netwerken, 
evenementen en speciale operaties, stelt High Level 
Communication adverteerders in staat specifieke doelgroepen 
te bereiken, waar ze ook zijn, nauwkeurig en direct.

Of het nu Golfers, Tennissers, Levensgenieters, Brusselaars, 
Knokkenaars of Zakenmensen zijn: het zijn hoofdzakelijk Mannen 
en Vrouwen met smaak die hun passies intens beleven in 
uiteenlopende sectoren, zoals mode, reizen, sport, politiek, prestige, 
luxe, architectuur, cultuur, auto’s, erfgoed, gastronomie, financiën, 
business, enz.

Dat maakt High Level Communication tot een echt direct-
marketing instrument dat zijn doelpubliek, zijnde Mannen en Vrouwen 
met smaak, bereikt dankzij doelgerichte acties op maat.

LEIDING,
COÖRDINATIE & MATERIAAL

Sabrina Roersch 
sro@highlevelcom.be

0477/26.72.75

COMMERCIEEL TEAM



ALGEMENE INFO

PUBLICATIE

Januari

FORMAAT 

240mm breed x 170mm hoog
+ 5mm valse snede

TEKENING 

15.000 exemplaren
(tweetalig Nl / Fr)

DISTRIBUTIE

•  Verkoop in de winkels voor  € 20 en verkoop in partnerschappen
•   Via het MediaKiosk-netwerk
•  Distributie via partnerschappen
•  Via ons netwerk van distributeurs
• De meest recente editie staat op de website 
 www.theaddressbook.be

THE ADDRESS BOOK, de favoriete adressen voor de Gepassioneerde Man & Vrouw, is een tweetalige (NL / Fr ) gids en een overzicht van trends:  
mode en accessoires, horloges en auto’s, hightech en internetspeelgoed, wijnen en champagnes, onroerend goed en decoratie, enz.

THE ADDRESS BOOK biedt zijn hypergetargete lezerspubliek een echt moment van ontspanning door hen een waaier van hun favoriete adressen 
te laten ontdekken.

Deze verzamelaar verschijnt aan het begin van het jaar in de vorm van een jaarboek van ± 200 bladzijden in een atypisch formaat (24 cm breed x 
16 cm hoog). 

De originele distributieformule garandeert de adverteerder een volledige verspreiding van de ± 15.000 gedrukte exemplaren.

RECLAMETARIEVEN 2022

BELANGRIJK
www.highlevelcom.be

Contacteer ons verkoopteam met elk verzoek voor reclame of inhoud op de algemene website (of voor 
een pakket met tijdschriften en/of evenementen).

ADVERTENTIERUIMTE (EXCL. BTW) :

Enkele pagina :  €1 800 (+20% voor de prima posta)

Dubbele pagina : € 3 500 (+20% voor de prima posta)

Deksel II : € 4 000

Dekking III : € 3 200

Dekking IV : € 5 500

REDACTIONELE RUIMTEN (EXCL. BTW) :

De redactionele gebieden zijn geconfigureerd als dubbele pagina’s. Dit zijn 
de «topadressen» gepind door Gentlemen & Ladies magazine. 
Elk favoriet adres verbindt zich ertoe 100 gidsen te kopen voor een vaste prijs 
van 1800 euro ex BTW.

Dit bedrag van 1800 euro excl. BTW. :

- Het uitwerken van een dubbele inhoudelijke pagina
- De Vlaamse vertaling van de inhoud na goedkeuring
- De lay-out (volgens een vooraf gedefinieerd model)
- Levering van 100 gidsen op een vooraf bepaald adres en vermeld 
op het bestelformulier

In dit bedrag van 1800 euro is niet begrepen :

- Foto’s (te verstrekken)
- De personalisatie van cover 1 en cover 4 (supplement: kost 450 
euro excl. BTW etc. voor de 100 exemplaren)

nv High Level Communication sa
Waterloosesteenweg 1393 - 1180 Ukkel
T. : +32 (0)2 486 97 00
www.highlevelcom.be

DE FAVORIETE ADRESSEN VOOR DE GEPASSIONEERDE MAN & VROUW


