
Gloss  
Gloss is een positief lifestyle en showbizzmagazine 
gericht op de Nederlandse vrouw. Gloss gaat in op de 
actualiteit en geeft de lezer daarbij altijd “tips & tricks” hoe 
zij dit kan toepassen in haar eigen leven. Gloss brengt 
daarmee het leven van de nationale en internationale 
sterren dichtbij de lezer. Gloss is een inspirerende glossip 
voor jong en oud met het laatste nieuws rondom de 
sterren, aangrijpende spannende verhalen, rubrieken 
en columns over beroemdheden en de “gewone” mens. 
Gloss brengt meer dan nieuws alleen. 

Doelgroep indicatie
•  Hoofdzakelijk vrouwen
•  Tussen de 25 en 55 jaar
•  Sociale klasse B1,2 en C
•  Interesse in lichaamsverzorging, make-up, mode, 

gadgets, showbizz en lifestyle

Waarom adverteren in Gloss
In het leven van de lezers van Gloss spelen relaties een 
belangrijke rol. Zij hebben dan ook een groot sociaal 
netwerk. Partner, kinderen en vrienden; de Gloss-lezeres 
vindt het belangrijk om deze mensen dichtbij te houden. 
Belangrijke interesses zijn lichaamsverzorging, make-up, 
mode en schoonheidstips. Lezeressen van Gloss willen
graag op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op 
het vlak van showbizz, lifestyle en beauty. Ze zijn vatbaar 
voor mooie dingen en vinden het leuk deze als eerste in 
huis te hebben. Gloss-lezeressen besteden een groot deel 
van hun inkomen aan lichamelijke verzorging en mode.

COMBINATIEKORTINGEN
2 advertenties 8%
3 advertenties 12%
4 advertenties 15%
5 of meer advertenties 20%

ALGEMENE INFORMATIE
Frequentie: 26 keer per jaar 
Aantal pagina’s: 84 
Prijs: € 2,25 
Uitgever: F&L Publishing Group 
Hoofdredacteur Angela Hoogeveen

F&L PUBLISHING GROUP
F&L Publishing Group is een van de grotere uitgeverijen van Neder-
land met een breed scala aan magazines zoals foodies, Auto review, 
iCreate, Gezond eten en c’t magazine. Benieuwd naar alle magazines?  
Kijk dan op www.fnl.nl/corporate
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BELANGRIJKE DATA
Editie Advertentie

deadline
Verschijnings

datum
Gloss 31 4-jan-16 14-jan-16
Gloss 32 18-jan-16 28-jan-16
Gloss 33 1-feb-16 11-feb-16
Gloss 34 15-feb-16 25-feb-16
Gloss 35 29-feb-16 10-mrt-16
Gloss 36 14-mrt-16 24-mrt-16
Gloss 37 28-mrt-16 7-apr-16
Gloss 38 11-apr-16 21-apr-16
Gloss 39 25-apr-16 4-mei-16
Gloss 40 9-mei-16 19-mei-16
Gloss 41 23-mei-16 2-jun-16
Gloss 42 6-jun-16 16-jun-16
Gloss 43 20-jun-16 30-jun-16
Gloss 44 4-jul-16 14-jul-16
Gloss 45 18-jul-16 28-jul-16
Gloss 46 1-aug-16 11-aug-16
Gloss 47 15-aug-16 25-aug-16
Gloss 48 29-aug-16 8-sep-16
Gloss 49 12-sep-16 22-sep-16
Gloss 50 26-sep-16 6-okt-16
Gloss 51 10-okt-16 20-okt-16
Gloss 52 24-okt-16 3-nov-16
Gloss 53 7-nov-16 17-nov-16
Gloss 54 21-nov-16 1-dec-16
Gloss 55 5-dec-16 15-dec-16
Gloss 56 19-dec-16 29-dec-16
•  Deadline voor aanleveren van Shopping is een week voor  

de advertentiedeadline.
•  Reserveringsdatum is 2 dagen eerder dan advertentie-

deadline

TARIEVEN
Formaten Prijzen
2/1 pagina (420 x 297 mm) e 3300,-
1/1 pagina (210 x 297 mm) e 1950,-
1/2 pagina (210 x 148 mm of 105 x 297 mm) e 1200,-
1/4 pagina (105 x 148 mm of 53 x 297 mm) e 630,-
1/8 pagina (105 x 74 mm) e 340,-
1/16 pagina (52 x 74 mm) e 240,-
Shopping tarief e 650,-
Spectacular shopping: + 40% extra ruimte € 910,-
30% positioneringstarief op cover
20% positioneringstarief op aangevraagde plaats
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Gone

GLOSSTypisch
Wintertijd, wij houden er van. Want als de klok 
een uur terug gezet wordt, betekent dat extra 
lang slapen, snoozen en seksen. Drie dingen 
waar een vrouw mooi en gelukkig van wordt. 
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“Ik hou van slapen. 
         Dat is het moment 

dat ik mag dromen”
           Marilyn Monroe

Gone
� shing
Niet dat je ooit zou overwegen om voor vijf uur 
’s ochtends je bed uit te rollen om een hengel uit te 
werpen, maar over deze hippe laars-tot-bijna-aan-je-
liezen twijfel je geen seconde. Hoog, hoger, hoogst, 
en dat geldt deze winter niet alleen voor je hakken. 
H&M € 149,95, Invito, vanaf € 119,95.

LEKKER LANG 
VERTROETELEN
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Shiny happy hair
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Is het nu al elf uur of toch nog tien uur ’s avonds? Eén blik op dit 
exemplaar uit de nieuwe collectie van Cartier vertelt je dat het 
voelt als elf maar nog steeds tien is en je nog tijd hebt om een 
uur extra te genieten. Deze Clé de Cartier combineert elegantie 
met precisie en proportie. Wij zijn vooral fan van de briljant ge-
slepen diamanten en het glanzende fuchsia krokodillenleer. 

NOOIT MEER TE LAAT

Guerlain snapt wat een vrouw wil doen met een 
extra lang beauty-ritueel. De Crème de Beauté 

is een zalige creamy cleanser die met een beetje 
lauwwarm water verandert in een weldadige 

massagecrème. Perfect om je huid uitvoerig te 
reinigen en tegelijkertijd te stimuleren. € 67,20.

LEKKER LANG 
VERTROETELEN

Niet alleen wij maar ook Lancas-
ter wil de tijd graag terugdraaien. 
365 Skin Repair is de nieuwe 
versie van hun eerdere 365 
Serum dat met behulp van epi-
genetica de klok probeert terug 
te draaien. Deze gepatenteerde 
techniek claimt het natuurlijke 
DNA-herstelproces van de huid 
te verbeteren. Lancaster 365 
Intense, € 72,17.

Meestal merk je het meteen als de verwarming weer een graadje hoger 
gaat: droge haren, een gevoelige hoofdhuid en de glans is verdwenen. 
Shampure van Aveda hydrateert en zorgt voor een stralende gloed door 
de mix van organische zonnebloem- en lavendeloliën. De American 
Crew Daily moisturizing shampoo met natuurlijke extracten herstelt de 
elasticiteit en glans van je haar en zorgt voor een goede vochtbalans. 
Mediceuticals Saturate Shampoo herstelt je haar en je hoofdhuid met 
één product door de doorbloeding te stimuleren en de hoofdhuid te 
ontgiften. Farouk Royal Treatment zorgt met rijke tru� elolie en parel 
voor glans en zachtheid, terwijl het de haarkleur beschermt. Onze favo-
riet voor iedere dag is de L’Oréal Elvive Nutri-Gloss die, what’s in a name, 
een mooie gloss-glans over je zijdezacht gereinigde haar legt. 

Voor wie wel al in bed ligt maar nog niet kan slapen is er een ver-
leidelijke verrassing. De cupcake vibrator met vijf vibratiestan-
den bezorgt je gegarandeerd mooie dromen en een heerlijke 
nachtrust. Zonder calorieën! www.secretseduction.nl, € 29,95

Draai de 
klok terug

Voor wie wel al in bed ligt maar nog niet kan slapen is er een ver-Voor wie wel al in bed ligt maar nog niet kan slapen is er een ver-

Snoepen of seksen

Aveda,
€ 29,50

Farouk Royal 
Treatment 
Pure Hydration 
Shampoo,  € 19,95

L’Oréal 
Nutri-Gloss,  

€ 5,45
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Gloss
DICHT BIJ DE STERREN, DICHT BIJ JEZELF
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The White House
Op één of andere manier ben ik dol op 
Amerikaanse tv-series, waarvan Dallas en 
Dynastie vroeger twee van mijn favorieten 
waren. Ik ben dan ook altijd erg benieuwd 
naar hoe de acteurs van toen er nu uitzien. 
In deze editie komt Lucy Ewing aan 
bod. Joan Collins is ondanks haar hoge 
leeftijd nog altijd in het nieuws. Dit keer 
vanwege het droevige nieuws over haar 
aan borstkanker overleden zus Jackie. De 
ongeloofl ijk populaire schrijfster waarvan 
maar liefst een half miljard (!) boeken over 
de toonbank gingen. En omdat we het 
toch over Amerika hebben, moesten de 
dochters van Obama ook maar eens aan 
bod komen. En het grappige is dat de 
machtigste man van Amerika zijn eigen 
dochters niet in de hand kan houden. 
Dus vaders; deze Gloss is ook helemaal 
voor jullie!  

Veel leespezier!
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AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES
Advertentie dient aangeleverd te worden met rondom 5 mm 
afloop, in CMYK kleuren, 300 dpi. Meer info vindt u op:  
www.fnl.nl/specificaties per e-mail naar ads@fnl.nl 

PROMOTIEMOGELIJKHEDEN
Gloss biedt u als adverteerder de mogelijkheid om uw product, dienst 
of merk via verschillende kanalen onder de aandacht te brengen bij 
uw doelgroep. Uiteraard staan wij open voor nieuwe en verfrissende 
ideeën. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden en maken een 
op maat gemaakt plan. 
Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
•  Advertenties
•  Banner advertising
•  Advertorials
•  Inserts
•  Prijsvragen
•  Werfpremies

•  Lezersacties
•  Mail & win acties
•  Shopping
•  Vacatures
•  Nieuwsbrief
•  Product placement

•   Meer informatie over de verschillende commerciële en  
online mogelijkheden vindt u op www.fnl.nl/mogelijkheden 

Voor specifieke wensen en aanleverspecificaties, neem contact op  
via telefoonnummer +31 (0)24-2404555 of stuur een email naar  
sales@fnl.nl  •  www.fnl.nl/corporate


