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■ Oplage: 66.560 ex.
verschijnt zesmaal per jaar
■ Materiaal: De technische fiche vindt u op
www.mediaservice.be.

Buiten is het ledenblad van Landelijke Gilden. De krachtige,
sterke naam zegt precies waar het over gaat. De buiten:
het platteland met zijn bewoners, de activiteiten die ze
ontplooien en het kader waarin dit gebeurt. Een blad dat
de kracht van het platteland uitstraalt, met een groot
vertrouwen in de toekomst van dit platteland en de
Landelijke Gilden.

■ Prijzen in euro excl. btw:
Algemene verkoopsvoorwaarden op aanvraag. De
verantwoordelijke uitgever van het medium waarvoor
de publiciteit bedoeld is kan de aangeboden publiciteit
mits motivering steeds weigeren of aanpassen.

Buiten verschijnt zesmaal per jaar, samen met een
nummer van Libelle-Nest, en valt bij alle leden in de
bus. Het ledenspectrum is zeer breed en bestaat uit
gezinnen, mannen en vrouwen van verschillende leeftijden,
zelfstandigen, werknemers, gepensioneerden, enz.
Bovenop de concrete dossiers, thema’s en acties van
Landelijke Gilden, krijgen de lezers onder meer tuintips,
ledenvoordelen en tips voor een trip voorgeschoteld. Het
blad straalt uit waarvoor Landelijke Gilden staat: een warme
vereniging, waar iedereen welkom is en zich thuis voelt, die
ijvert voor de leefbaarheid van het platteland, waar men
samen aan activiteiten kan deelnemen en het platteland
in het algemeen en land- en tuinbouw in het bijzonder kan
beleven.
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