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Sinds een aantal jaren brengt Haisja in samenwerking met de Belgische Federatie
voor paardenwedrennen « Trotting Magazine » uit. De federatie verving hiermee haar
“officieel bulletin” en de leden werden met artikels, foto’s en tips uitgebreid geïnformeerd over het reilen en zeilen van de drafsport. Aangezien de Belgische Federatie
vanaf 2016 niet langer Trotting Magazine zal uitbrengen lanceert Haisja een nieuw
magazine: “Horse & Race”. Elk kwartaal zal het extra dikke magazine verschijnen, met
alles wat zich op de hippodromen afspeelt, zowel draf als galop. Daarnaast zal ook
een relatief onbekende discipline aan bod komen: hunting.
KERNDOELGROEP HORSE&RACE
We willen de doelgroep uitbreiden en het paardenwedrennen weer hip maken op
de Belgische markt. Als we het vanuit het oogpunt van de sport bekijken, dan zijn er
naast draf ook vlucht van volbloeden, Arabische volbloeden en niet te vergeten de
steeplechase.
Wat ons toelaat om ook ons doelpubliek te verruimen. Naast de leden van deze federaties richten we ons tot de bezoekers en de spelers van hippodromen en wedrennen.
Door alles onder één koepel te brengen, kunnen we spreken over een globaal magazine dat én de eigenaars én de fokkers én de jockey enz. benadert, maar meteen ook
alle takken van het wedrennen onder de aandacht brengt.
Horse & Race verwijst meteen naar het paardenwedrennen en is als overkoepelende
naam gekend bij ons doelpubliek. Anderzijds is het ook in beide landstalen te gebruiken, zelf internationaal. “Horse” zal vooral gelinkt worden met informatie, artikels, pedigreé, drivers, jockeys, eigenaars, enz… Terwijl “Race” verwijst naar de sterke inhoud
van het magazine. Elke lezer zal er zijn gading in vinden, d.i. interessante informatie.
FREQUENTIE
Horse & Race zal driemaandelijks verschijnen. Naast de vaste abonnementen zal het
magazine ook verspreid worden op alle hippodromen tijdens de koersdagen. Het eerste nummer zal verstuurd worden naar alle leden die vroeger ook een Trotting Magazine in de bus kregen.
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TARIEVEN PRINT
Het magazine verschijnt op het standaard A4-formaat.
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Materiaal
Kant-en-klare advertenties kunnen worden aangeleverd als gecertificeerde PDF (hoge
resolutie, fonts ingesloten) per e-mail naar info@haisja.be. Opgelet, het magazine
wordt tweetalig opgemaakt. U kan uw advertentie tweetalig of ééntalig aanleveren.
U kan uw advertentie ook door ons laten opmaken. Bezorg ons uw tekst ( Word-bestand), uw foto’s en logo’s met een resolutie van 300 dpi(Tif-,JPG-,of EPS). Aanleveren
materiaal: Datum afspreken
TARIEVEN ONLINE
www.horseandrace.be
Het magazine en zijn website blijven het ideale medium voor bedrijven die hun product of diensten meer bekendheid willen geven. Horse & Race biedt zijn adverteerders toonaangevende nichemedia, niet enkel in print, maar ook via online media en
events (EQUI AWARDS). Elk van deze media staat garant voor een succesvolle reclamecampagne. Door banners of advertenties online te plaatsen zorgt u er als adverteerder voor dat uw product of naam alom vertegenwoordigd is in de sector.
		Button			Vertical Banner		Skycraper
Formaat:
120 x 60 pixels
120 x 240 pixels		
120 x 600 pixels
Per maand: € 75,-			€125,-				€175,TARIEVEN SOCIAL MEDIA
Horse & Race en Haisja Communications (via Equi Awards) is natuurlijk ook actief op
sociale media zoals Facebook. Facebook wordt gebruikt om een groot netwerk van
draf- en paardenliefhebbers te creëren en verder uit te bouwen. Ook voor u als adverteerder is het mogelijk om gebruik te maken van dit netwerk, door uw product en/of
dienst onder de aandacht te brengen. Samen kunnen we Facebookacties bedenken
die bij ons netwerk terechtkomen.
Voorbeelden van acties kunnen zijn:
1. Post via deze verschillende pagina’s: promoties verspreiden, nieuwberichten van
uw producten of diensten, aankondiging events, uw merk op persoonlijke wijze in ‘the
picture’ plaatsen, lancering van nieuwe producten, ...
2. Acties en wedstrijden: win een prijs aan de hand van: fotowedstrijd, berichten liken en
delen, ...
Commerciële post op Facebook: 175 €(inclusief URL)
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