INFOFICHE OVER
PERSKLARE ARTIKELS
VOOR UITGEVERS
- Alle artikels worden geleverd met bijhorend kwalitatief beeldmateriaal.
- Titels per thema, tijdsgebonden of ondersteunend bij uw advertenties.
- Uw voordeeltarief: 60 euro per titel! Inclusief beeldmateriaal, excl. BTW.
- Artikels op maat/bestelling worden geschreven na een offerte vooraf.
- Op zoek naar een (eind)redacteur voor uw reportage? Vraag uw offerte!

Persklare artikels, titels op voorraad:
CULINAIR/GENIETEN
- Aardbeien: vaste waarde bij mooi weer!
- Asperges: koningin der groenten
- Zomertijd, barbecuetijd: bak ze (niet te) bruin
- Cocktails: zomers genieten!
- Chocolade: goed voor hart en liefde
- Garnalen: een explosie van smaak
- Sigaren: ‘inhaleren verboden’
- Kaviaar, zo Belgisch als friet met biefstuk
- Kreeft, lekkers in een harnas
- Koffie: zwart als de nacht, heet als de hel en zoet als de liefde
- Liers vlaaike is een officieel streekproduct
- Sint-Jacobsschelpen, zaligheden uit de zee
- Een zuiderse nazomer met zalige tapas
- Tiramisu, wereldberoemd en hemels lekker!
- Tongschar, voer voor viskenners
- Trends in restaurantbezoek: gezond, snel én gemakkelijk…
- Truffels, de zwarte diamanten van de keuken
- Wildgerechten: winters en warm
- Sushi, trendy lekkernij boordevol Japanse traditie
- Riesling… de lente in een glas
- Gouden Carolus Single Malt: whisky from Belgium
- Trappist, lekkers uit het klooster
- De pata negra, de koning van de hammen

FEESTEN
- Bij elk feest hoort champagne
- Communie en lentefeest: van barbecue tot mini-trouwpartij
- Dansen maakt gelukkig!
- Huwelijk: de bruid kiest voor rood
- Nieuwjaar: De feestkus … en hoe er soms aan te ontsnappen
- Een mooie tafel is de helft van het feestplezier
- Na de eindejaarsfeesten: gooi je feestkilo’s overboord
TIJDSGEBONDEN
- Voor een koele zomer: vijf misverstanden over airco!
- Zomertijd, barbecuetijd: bak ze (niet te) bruin
- Cocktails: zomers genieten!
- Zware boekentas: te vermijden!
- Aardbeien: vaste waarde bij mooi weer!
- Geef de ‘stille doder’ geen kans deze winter… Opgelet voor COvergiftiging.
- Examenstress en hoe je kind er tegen te wapenen
- Daar is de lente, daar is de zon!
- Lentekriebels bestààn!
- Hou eens een lenteschoonmaak in je lijf
- Moederdag is verwendag
- Winter: oorpijn, vervelend én pijnlijk!
- Motorrijden: proef de vrijheid!
- Een zomer zonder muggenbeten
- Op zoek naar een geschenk voor Moederdag? Mama hangt in de lucht!
- Op vakantie met je huisdier
- Een zuiderse nazomer met zalige tapas
- Tips voor Kersttrips
- Valentijn: bonbons, rozen of sexy lingerie
- Valentijn in Barcelona
- Eindejaar: veilig met vuurwerk
- Vogels helpen in de winter: kijkplezier verzekerd!
- Haal je picknickmand uit de kast!
- Pompoenen kleuren de herfst
- Veilig terug naar school
- Wandelkledij: door de wind, door de regen
- Hooikoorts: Verban de kriebel uit je neus !

DE TUIN
- De tuin in februari: voorbode van het voorjaar
- Zomer in de tuin
- Een vijver verhoogt je tuinplezier: tips voor de aanleg
- De tuin in november, klaar voor de winter
- De tuin na de zomer
- Een koi in je vijver is kunst
- Mooi weer doet ons buiten wonen: outdoor design
- Een houten tuinterras creëert gezelligheid in de tuin
- Vogels helpen in de winter: kijkplezier verzekerd in je tuin!
- De zwemvijver: natuurlijk zwemplezier in uw eigen tuin
- Een groene gazon, een hele zomer lang
- Tuinverlichting, geniet ook in donkere dagen van je tuin
- Uw eigen zwembad: altijd klaar voor een frisse duik
- Loungen in de tuin: het betere buitenleven
- Zwembaden en bubbelbaden, wellness in eigen tuin
GEZONDHEID
- Al joggend de zomer tegemoet
- Gezonde voedingstips bij warm weer
- Zware boekentas: te vermijden!
- Borsten zijn big business
- Gezond op de skilatten
- Na de eindejaarsfeesten: gooi je feestkilo’s overboord
- Hou uw bloeddruk op peil!
- Hou eens een lenteschoonmaak in je lijf
- Gezondheid: maakt fruit dik?
- Nordic walking: stevig wandelen met stokken
- Epileren, harsen en laserbehandeling: de strijd tegen haar
- Winter: oorpijn: vervelend én pijnlijk!
- Stress brengt u uit balans
- Slapen als een roos
- Gezonde voedingstips bij warm weer
- Hooikoorts: ban de kriebel uit je neus !
- Tai chi, evenwicht voor lichaam en geest
- Veilig bruinen: zonnen doe je met verstand
- Familie en gezondheid: een goede nachtrust maakt uw dag

WONEN
- Voor een koele zomer: vijf misverstanden over airco!
- Ambiance in de keuken, voor meer kookplezier
- De badkamer: lekker relaxen in de winter!
- Vloerbedekking: keus te over!
- Carloft: neem je auto mee in huis
- De woonkeuken van de toekomst
- Inbraakbeveiliging: geen dieven geen kans!
- Keukens voor het leven
- Mooi weer doet ons buiten wonen: outdoor design
- Trends in kinderkamers
- Een rookmelder kan je leven redden
- Sfeer in huis … dankzij een uitgekiende verlichting
- Wonen: slaapkamer ontmoet badkamer
- Meer woonruimte met een veranda
- Lekker ‘cocoonen’ in de winter! Verrassende collecties voor
vloer-, raam- en wandbekleding
- Huisparfums en geurdecoratie: elk huisje zijn geurtje
- Hoe bouw ik mijn eigen wijnkelder?
- Home cinema: haal het bioscoopgevoel in huis…
- Meubeltrends: van nieuw goud tot oud hout
- De slaapkamer: een aangekleed nachtleven
- Keukentrends, van hypermodern tot klassiek
- De eetkamer: sfeervol tafelen
- Wintertrends in stoffering: chique en ingetogen
- Op zoek naar een geschikte bouwgrond: kijk uit wat je koopt
- Binnendeuren voor elk interieur
- Bouwen: van lening tot interieurontwerp
- Wonen: garage of carport?

TOERISME
- Toerisme: Amsterdam op de fiets
- Athene, na de facelift
- Berlijn, een stad met twee gezichten
- Caravans en motorhomes in de lift! Vrijheid op wielen
- Maak een cruise en laat u dobberen in luxe.
- Dubai, voor wie een vroege zomer iets mag kosten
- Neem een duik in prachtig Thailand
- Kleurrijk Malta, een mix van Britse flair en Italiaanse levenslust
- Gezond op de skilatten
- Slapen in een ijshotel: niet voor koukleumen
- Lentetrip: Amsterdam op de fiets
- Liverpool biedt meer dan Beatles alleen
- Een koninklijke wandeling door Londen
- Madrid: laat u verleiden met tapa’s en speenvarken
- Madrid, statig en gastvrij
- Mauritius: parelwitte stranden en massa’s duikplezier
- Salamanca, een citytrip in de lente
- Shoppen in Lille – Flaneren in Rijsel
- Skireis: Le Grand Massif
- Stockholm, het Barcelona van het noorden
- Tips voor Kersttrips
- Madagascar, een tropisch paradijs
- Villefranche-sur-mer, nazomervakantie in het spoor van de jetset!
- Valencia, zuiderse charme in een bruisende stad
- Waag uw kans in Vegas
- Costa Blanca: kosmopolitisch en authentiek
- Abu Dhabi stort zich op het toerisme
- Lissabon, stad van Moren en Fado

BEAUTY/WELNESS
- Beauty: UltraShape: probleemzones verdwijnen zonder operatie
- Hoge hakken zijn helemaal in
- Hot Stones: warme stenen verjagen vermoeidheid en stress
- Mode: wie de laars past…
- De zonnebank: lekker bruin nog voor de zon doorbreekt
- Lingerie, zachte verleidelijke luxe
- Nooit winter in de sauna
- Zonnig de winter door!
- Start de zomer met een stralende huid
- Beauty: lippen zijn verleiders!
- Zumba: exotische fitness tegen de kilo’s
- Zwembaden en bubbelbaden, wellness in eigen tuin
- Stralend witte tanden, veilig bleken
DIVERSEN
- Gezelschapsspelen zijn weer hip!
- Kinderen veilig in de auto: klik je kids vast!
- Uw kinderen veilig op internet
- Vlot verhuizen: dat kan!
- Veilingen kunst en antiek: éénmaal, andermaal
- Haken en breien zijn weer hip!
AUTO
- Reportages over de nieuwste modellen op aanvraag
- Uw auto klaar voor de winter
- Cabrioplezier: met open dak en open geest!
- Cabrioplezier: met open dak en open geest!
- Caravans en motorhomes in de lift! Vrijheid op wielen

Teksten en foto’s worden digitaal aangeleverd, via e-mail of transferserver zoals Dropbox, uiteraard volgens afgesproken deadlines of ‘just
in time’. Tip: print deze PDF af voor later.
Bestellen of een offerte aanvragen doet u via info@bertmoons.be

Vraag ook meer info over
- REDACTIE VAN PUBLIREPORTAGES
- EINDREDACTIE VAN UW TEKSTEN

