
Royal Gloss
Royal Gloss is voor iedereen die op de hoogte wil blijven 
van het wereldwijde nieuws rondom de Koninklijke 
bekendheden. Royal Gloss brengt Koningin Maxima, 
Prins Harry en Prinses Caroline van Monaco dicht bij 
de lezer. Met luchtige onderwerpen en een greep uit 
het dagelijkse leven van de nationale en internationale 
royals is het voor jong en oud een leuke glossip om te 
lezen. Daarnaast biedt Royal Gloss pure en eerlijke tips, 
vele weggeefacties, mode, beauty en lifestyle.

Doelgroep indicatie
•  Hoofdzakelijk vrouwen
•  Tussen de 25 en 60 jaar
•  Sociale klasse B1, 2 en C
•  Interesse in mode, beauty, lichaamsverzorging,  

lifestyle, stijliconen 

Waarom adverteren in Royal Gloss
In het leven van de lezers van Royal Gloss spelen 
relaties en uiterlijk een belangrijke rol. Zij hebben dan 
ook een groot sociaal netwerk. Ze kijken er naar uit om 
te lezen over de laatste koninklijke ontwikkelingen, 
achtergrondverhalen van de verschillende koningshuizen 
en opkomende mode en beauty trends. Ze lezen 
hier graag over in het magazine, maar houden ook 
de nieuwsbrief en social media nauw in de gaten. De 
Royal Gloss-lezeressen zijn vatbaar voor mooie dingen 
en verdiepen zich graag in kleding, beautyproducten, 
sieraden en verzorgingsproducten. Ze besteden een 
groot deel van hun inkomen aan uiterlijke verzorging. 

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

algemene informatie
Frequentie: 6 keer per jaar 
Aantal pagina’s: 100 
Prijs: € 3,95 
Uitgever: F&L Publishing Group 
Hoofdredacteur Angela Hoogeveen
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belangrijke data
Editie Advertentie

deadline
Verschijnings

datum
Royal Gloss 1 25-01-2016 16-02-2016
Royal Gloss 2 18-04-2016 10-05-2016
Royal Gloss 3 13-06-2016 05-07-2016
Royal Gloss 4 08-08-2016 30-08-2016
Royal Gloss 5 03-10-2016 25-10-2016
Royal Gloss 6 28-11-2016 20-12-2016
•  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 2500
1/1 pagina (210 x 297 mm) e 1450,-
1/2 pagina (210 x 148 mm of 105 x 297 mm) e 900,-
1/4 pagina (105 x 148 mm of 53 x 297 mm) e 470,-
1/8 pagina (105 x 74 mm) e 250,-
1/16 pagina (52 x 74 mm) e 180,-
Shopping tarief e 480,-
Spectacular shopping: + 40% extra ruimte € 680,-
30% positioneringstarief op cover
20% positioneringstarief op aangevraagde plaats
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Hij werd gespot in een uniform 
met hakenkruis, speelde naakt 
een potje poker en ging meer-

dere malen op de vuist met een 
fotograaf: prins Harry staat al jaren-
lang bekend om zijn spraakmakende 
affaires. De roodharige prins geniet van 
het leven, maar houdt daarbij niet altijd 
rekening met het strenge protocol van het 
Britse hof. Toch is juist prins Harry onver-
minderd  populair in Groot-Brittannië, want 
waar Harry is, is het feest! Saaie balkon-
scènes weet hij op te vrolijken door geintjes 
te fl uisteren en mensen na te doen. Zijn 
ondeugende acties maakten zelfs koningin 
Elizabeth aan het lachen.
Maar de populariteit van Harry is niet 
alleen te danken aan zijn grappen en 
grollen. De prins lijkt in veel opzichten op 
zijn moeder en zet zich intensief in voor 
goede doelen. Zo richtte hij samen met 
een prins uit Lesotho een stichting op die 
zich inzet voor de kansarme kinderen in 
het Afrikaanse land. De inzet van de prins 
blijkt niet uit wat fooitjes, maar vooral uit 
zijn enorme betrokkenheid bij Sentebale. 
De prins bezoekt regelmatig projecten en 
geniet dan zichtbaar van het contact met 
de kwetsbare kinderen. De link met Diana 
is zo natuurlijk snel gelegd. 
Anders dan zijn moeder, die verlegen 
en schuchter haar droomprins ont-
moette, geniet prins Harry volop van zijn 

vrijgezellen bestaan. Af en toe wordt de 
prins wel gesignaleerd met een dame, 
maar tot nu toe heeft niemand de prins 
écht weten te strikken. Het leven aan 
het hof blijkt veel meiden toch wel af 
te schrikken en ook de enorme media-
aandacht werkt niet in het voordeel van 
de prins. Toch verlangt Harry naar eigen 

“Harry zet zich net als zijn moeder 
intensief in voor goede doelen”

zeggen wel naar een vrouw en kinderen. 
Zijn taak als oom neemt hij dan ook echt 
serieus. Hij geniet van de ondeugende 
George en zijn schattige nichtje Charlotte. 
Of de prins binnenkort zelf ook trouwt 
en aan het doopvont staat, is nog even 
afwachten, dus dames: grijp je kans! ■

Prins Harry tijdens een bezoek 
aan een jongerenproject 

in Nieuw Zeeland

Prins Harry in gesprek 
met Michelle Obama

Harry aan het werk voor 
zijn stichting Sentebale
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Speciale Gloss Royals aanbieding

Vinkebuurt 124
2471 XD Zwammerdam
T 0172 - 477 847
W goodlooking.nl
F facebook.com/BSGoodLooking

Trakteer jezelf op een heerlijke gezichts-
behandeling van het gerenommeerde merk 
 Pascaud. In zes stappen wordt de huid ver-
strakt, gelift, gekalmeert en krijgt nieuwe 
energie. Deze heerlijke ‘Pascaud  Experience 
Treatment’ wordt exclusief gegeven in 
 Pascaud Experience Instituten. 

Een koninklijke 
gezichtsbehandeling 

in 6 stappen
ExperienceTreatment

van 90 min
t.w.v. €150

Speciale Gloss Royals aanbieding: 
een Experience Treatment behandeling 

van 90 minuten voor 150 euro. 

Deze behandeling is af te spreken bij 
Beauty Studio Good Looking
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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
Royal Gloss biedt u als adverteerder de mogelijkheid om uw 
product, dienst of merk via verschillende kanalen onder de aan-
dacht 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 

Gezond eten

Voor specifieke wensen en aanleverspecificaties, neem 
contact op via telefoonnummer 024-2404555 of stuur 
een email naar sales@fnl.nl  •  www.fnl.nl/corporate

GlossRoyal dicht bij de royals, dicht bij jezelf
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Mollig meisje 
   wordt elegante 
ijsprinses

autosport en zeilen. En waar ‘tante Charlène’ als 
profzwemmer haar kunsten laat zien in een zwem-
bad, leerde Alexandra haar sport óp een zwembad. 

Bevroren zwembad
Als klein meisje vroeg ze voor Kerstmis een paar 
schaatsen cadeau en oefende ze op een bevroren 
zwembad, dat ‘s winters in Monaco als ijsbaan 
wordt gebruikt. Het resulteerde in een opleiding 
aan een sportinstituut in het Franse Annecy. Daar 
traint Alexandra hard om tot de wereldtop te gaan 
behoren. Dat ze tijdens de Grand Prix als één van 
de laatsten eindigde, vond ze niet heel erg. “In een 
klein land als Monaco zijn er maar weinig anderen 
die aan kunstschaatsen doen. Dat gaf mij de kans 

om mee te doen aan deze wedstrijd. Dus waarom 
niet?”, zei Alexandra in een interview. 
Voor het publiek is het een mooie kans deze relatief 
onbekende Monaco-prinses in actie te zien. Moeder 
Caroline houdt haar jongste dochter angstvallig uit 
de publiciteit. Alleen bij Monaco’s jaarlijkse interna-
tionale circusfestival verschijnt ze op de rode loper. 
En zo zien we tijdens de wedstrijd dat het mollige 
kleine meisje op haar 16e is uitgegroeid tot een 
elegante, ambitieuze ijsprinses. ■
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Double Dots van 
Karma, ca. €17,50 

Elegant, stijlvol en altijd van top tot teen 
gehuld in haute couture; koningin Rania 
van Jordanië wordt vaak bejubeld om haar 
charmante verschijning en smaakvolle 
kledingkeuzes. Deze foto bewijst dat weer 
eens te meer. 

Shop the look
    van Rania

Mascara Wonderfull 
‘Extreme Black’ 
van Rimmel London, 
ca. € 13,95

Jurk van Bik Bok 
via Zalando, 
ca. € 54,95

Tas van Michael 
Kors, ca. € 274,95

Creamy Matte
Lip Color lipstick
 ‘Pale Beach’ van 
Bobbi Brown, 
ca. € 27,-

Oogschaduwpalet 
‘Love In Rio’ van 
NYX via Douglas, 
ca. € 7,49

Pump van 
Steve Madden, 

ca. € 99,-
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