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De 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.

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, Zoute Paper en High Life.

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.

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

WWW.LOBBYMAG.COM
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ALGEMENE INFO

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

www.editionventures.be

A DIVISION OF

PUBLICATIES

Nummer lente: 
Thema: de stad

 van de toekomst 
(april)

Nummer najaar:
Thema: de valorisatie 
van het patrimonium 

(oktober)

Nummer winter: 
Speciaal nummer 

‘Lobby Awards 2018’ 
(december)

OPLAGE

15.000 exemplaren

DISTRIBUTIE

•  Via un mailing direct à des leaders d’opinion issus de différents fichiers
•  Te koop in de boekhandel
•  Als geschenkmagazine (leesstandaarden) 
 op toplocaties in Brussel en Waals-Brabant
•  Zakelijke kringen en openbare plekken en plaatsen
•  In leeshoeken via het Multimag-netwerk
•  Op onze eigen evenementen
•  De meest recente editie kan worden ingekeken op de website 
 www.so-gentlemen.be/lobby

LOBBY is een Franstalig magazine dat de lezer meevoert naar de invloedrijke kringen en dit zowel in Brussel als in de rest van België, 
Europa en de Wereld. 

Het gaat dieper in op de belangrijke vragen en staat ook stil bij de favoriete plekken van onze leaders. Zonder de menselijke aspecten te vergeten die eigen zijn aan het begrip 
macht. Hiervoor worden de beste ambassadeurs in de beleidskringen ingezet. LOBBY geeft trouwens carte blanche aan de spelers die de actualiteit maken. Met LOBBY voelt 
de lezer zich lid van deze invloedrijke kringen, dringt hij door tot de meest onbereikbare plaatsen en woont hij de grote debatten bij waar de decision makers kleur moeten 
bekennen. Het blad volgt de mannen/vrouwen die ons regeren op de voet. Met als resultaat een magazine waar elk nummer gemaakt is om een collector te zijn.

•  LOBBY is een Franstalig magazine dat 3 keer/jaar (lente, najaar, winter) verschijnt en Groot-Brussel (tot Waals-Brabant) bestrijkt: de grootste stad 
van België en de hoofdstad van Europa.

•  LOBBY dringt binnen in de invloedrijke kringen dankzij zijn slim gestuurde distributie: zakenkringen, belangrijke plaatsen en dito openbare plekken, 
clubs, advocatenkabinetten, consultingbedrijven, instituten,…

•  LOBBY kijkt op een eigenzinnige manier naar de actualiteit binnen de invloedrijke sferen. Het magazine volgt de leaders van de Belgische 
gemeenschap op de voet.

•  Elk nummer heeft een specifiek thema/sector. In de lente is dat Vastgoed/Architectuur/Urbanisme. In het najaar wordt dat Financiën/Patrimonium/
Cultuur. In de winter zijn het de prestaties van de leaders van het jaar in de verschillende categorieën.

•  Samen met de publicatie van de nummers in de lente en het najaar organiseert LOBBY twee forums/after work events die gehouden worden op 
plaatsen die aansluiten bij de behandelde thema’s. De publicatie van het laatste nummer van het jaar, het winternummer, gaat gepaard met de 
organisatie van een bijzonder belangrijk event waarbij de LOBBY AWARDS worden uitgereikt aan de leaders van 2018 in verschillende domeinen.
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2018ANS

+ 5mm valse snit langs weerszijden

NIEUWE

FORMATEN

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).
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