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www.playtennis.be

ROGER 
FEDERER 

The Artist !

ROLAND GARROS
Parijse primeurs 

DE KAMPIOENEN
Best of the Best !

DAVIS CUP
Een mooie Belgische 

geschiedenis… 

 

www.playtennis.be
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Play Tennis, het magazine van de Gentleman Tennisser

WWW.PLAYTENNIS.BE
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De So Gentlemen-afdeling van de Belgische mediagroep Edition 
Ventures (www.editionventures.be) is helemaal gewijd aan de 
Moderne Man en aan zijn passies. Daarmee is zij de tegenhanger 
van de afdeling die helemaal is opgedragen aan de Vrouw.

So Gentlemen is actief in de high-levelsector. Dit blijkt ook uit zijn 
sterke nichemerken, zoals in de eerste plaats Gentleman zelf, 
maar ook Play Golf, Play Tennis, Lobby, Grand Place, Zoute Paper 
en High Life.

So Gentlemen biedt de adverteerders via zijn merken, titels, 
website, sociale netwerken, evenementen en speciale happenings 

de kans om op een doelgerichte en directe manier de specifieke 
mannelijke doelgroepen te bereiken en dit op de juiste locaties. Dat 
betekent niet alleen de Gentlemen in de ruimste zin van het woord, 
maar ook de Gentlemen Golfers, de Gentlemen Tennissers, 
de Metropolitan Gentlemen, de Gentlemen van het Zoute en de 
Gentlemen Aristocraten. Kortom: de Moderne Man en zijn passies 
in de meest uiteenlopende domeinen: mode, reizen, sport, design, 
architectuur, cultuur, auto, wijn, enz.

So Gentlemen profileert zich hierdoor als een Direct Marketingtool 
die zijn doelpubliek niet enkel rechtstreeks aanspreekt, maar ook 
direct raakt.

Thierry Milan 0474/29.12.88 thierry.milan@ventures.be 

Elodie Andriveau 0475/29.57.96 ean@editionventures.be

PRESENTATIE 2019

KLANTMANAGERSALGEMENE COÖRDINATIE
& MATERIAAL

Sabrina Roersch 
sro@editionventures.be

0477/26.72.75

U TEVREDEN? DAN WIJ OOK TEVREDEN! WWW.SO-GENTLEMEN.BE



1/1 230mm x 305mm € 3500 

2/1 460mm x 305mm € 6950 

1/2 L : 230mm x 153mm € 1650 

Cover 2 230mm x 305mm € 4500 

Cover 3 230mm x 305mm € 3750 

Cover 4 230mm x 305mm € 5300

H : 115mm x 305mm

OPPERVLAKTE FORMATEN TARIEF (Excl. BTW)+ 5mm valse snit langs weerszijden

ALGEMENE INFO

PUBLICATIES

Mei-Juni
Juli-Augustus

September-Oktober
November-December

OPLAGEN

20.000 exemplaren

DISTRIBUTIE

•  Te koop in de dagbladhandel 

•  Gratis distributie in clubs en tennisscholen

•  In leesstandaarden in een aantal trendy spots in 

 Brussel, Vlaanderen, Brabant en Knokke

•  Eventdistributie tijdens de grote tennistoernooien in België

•  De meest recente editie kan worden ingekeken op de website 

 www.so-gentlemen.be/playtennis

Play Tennis, dat al 40 jaar verschijnt, is het enige Belgische tennismagazine! 
Omdat Play Tennis een echte ‘collector’ is, verschijnt het twee keer per jaar en om de zes maanden. Dit magazine staat los van de gewone 
actualiteit en de klassieke klassementen en verslagen, want daar zorgen andere media voor. Om dit magazine een langere levensduur te 
geven, is de inhoud minder tijdgebonden, met historische artikels, diepgravende bijlagen en prachtige foto’s van de kampioenen van nu en van 
gisteren. Omdat het accent ook op het beeldmateriaal ligt, is dit blad een elegante compagnon voor elke tennisliefhebber.

•  Play Tennis verschijnt in de belangrijkste periodes van het tennisseizoen.
•  Play Tennis is ook een exclusief evenement: de ‘Play Tennis Party’, een start-van-het-seizoen-avond in juni in de Royal Racing Club de Bruxelles.
•  De beide afzonderlijke taalversies (Nederlands & Frans) verzekeren een nationale dekking want het blad is overal te koop.
•  Er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de presentatie van het magazine, met een glanzende kaft, een gelijmde vierkante rug en een 

stevig aantal bladzijden. 
•  Naast de verkoop in de boekhandel vindt het grootste deel van de oplage rechtstreeks zijn weg naar de spelers en dit dankzij de distributie 

in de clubs en de tennisscholen en via de grote tennisevenementen in België.

PUBLICITEITSTARIEVEN 2019 

 
HET MAGAZINE VAN DE GENTLEMAN TENNISSER

Klassieke prima posta en dubbele pagina: +20% op het basistarief. Elk ander formaat of voorkeurplaatsing: op aanvraag

BELANGRIJK
www.so-gentlemen.be
Gelieve ons verkoopteam te 
contacteren met elke vraag 

over visibiliteit via reclame en/
of content op de algemene 
website (of via packaging 

met de magazines en/of de 
events).

Leuvensesteenweg 431d - 1380 Lasne
T.: 02/379.29.90 - F.: 02/379.29.99 

www.editionventures.be

A DIVISION OF


