
H
IG

H
L

E
V

E
LC

O
M

.B
E

Thierry Milan 0474/29.12.88 tmi@highlevelcom.be

Alexandra Daelmans                  0475/ 68.08.72                                 ada@highlevelcom.be

Martin De Smedt 0485/ 40.96.16 mds@highlevelcom.be 

Shana Devleschoudere 0485/ 87.72.73 sde@highlevelcom.be

De website die de deuren opent naar high-end producten

WWW.HIGHLEVELCOM.BE

PRESENTATIE 2022

BUSINESS DEVELOPMENT & PR
ALGEMENE COÖRDINATIE

Shana Devleschoudere
sde@highlevelcom.be

0485/87.72.73

OUR ONLY GOAL IS THAT YOU REACH YOURS !

Het bedrijf High Level Communication is actief in de high-
end sector in België. 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 acties stelt High Level 
Communication adverteerders in staat specifieke doelgroepen 
te bereiken, waar ze ook zijn, nauwkeurig en direct.

Of zij nu Golfers, Tennissers, Reizigers, Brusselaars, Knokkenaars 

of Zakenmensen zijn, het zijn voornamelijk mannen en vrouwen van 
smaak die hun passies intens beleven in zo uiteenlopende sectoren 
als mode, reizen, sport, macht, prestige, luxe, architectuur, cultuur, 
automobiel, gastronomie, financiën, zaken, enz.

High Level Communication is dus een echt direct 
marketinginstrument dat zijn doelgroepen tot in het hart raakt.



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

ALGEMENE INFO

RECLAMETARIEVEN 2022 

DOELGROEP

•  Profiel: 25 tot 65 jaar en ouder. Zowel mannen als vrouwen

•  Bekeken pagina’s per maand: 50 000

•  Unieke gebruikers per maand: 30 000

•  Abonnees op Facebook: FR : 6730  NL : 2140

•  Abonnees op Instagram:  650

BELANGRIJK
Gelieve voor elk verzoek voor zichtbaarheid via reclame of inhoud op de algemene 
website (of als pakket met tijdschriften en/of evenementen) contact op te nemen met 
ons verkoopteam.

Highlevelcom.be is een echte etalage voor onze titels en geeft elke gebruiker toegang tot onze magazines, evenementen en communicatie. 
Daarnaast wordt elke dag nieuws gepubliceerd dat verband houdt met de wereld van High Level Communication. Dit nieuws behandelt 
verschillende onderwerpen zoals mode, zaken, cultuur, te volgen heren & dames, golf, tennis, escapisme en vele andere onderwerpen.

•    Advies: highlevelcom.be geeft u ook, via de geplaatste artikels, zijn adviezen en favoriete ideeën.

•    Wedstrijden: elke maand worden er aantrekkelijke wedstrijden georganiseerd om het publiek te stimuleren.

•  Sociale Netwerken: echte communicatietools; ze zorgen ook voor een actieve aanwezigheid op Facebook en Instagram.
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Our only goal is that you reach yours !

€ 750
+€ 250

(technische 
uitgaven)

€ 750 + € 250
(technische 

uitgaven)

€ 250
minimum

Artikel website

Wedstrijden

Boost

Artikel op onze webpagina 
highlevelcom.be

Wedstrijd op onze webpagina, 
Facebook en Instagram

Zichtbaarheidsboost op onze Face-
book- en Instagram-pagina’s

          FORMULES                             MEDIUM                        PRIJZEN (excl. btw)


