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FASHION & LIFESTYLE • LOOKS & ACCESSOIRES
REIZEN • UITGAAN • KUNST & CULTUUR

DIVERSITEIT • INCLUSIVITEIT 

TGI is een onderscheidend glossy magazine dat een platform biedt aan de gay 

community en in het bijzonder gay-mannen. TGI biedt de allerlaatste trends op het 

gebied van fashion & lifestyle, met als belangrijke pijlers fashion &  accessoires, reizen & 

uitgaan, kunst & cultuur en diversiteit & inclusiviteit. TGI is vrijmoedig, exclusief en een 

lifestyle bijbel voor alle LHBTI’ers.

TGI brengt alles met een positieve drive, belicht de sterke kanten van de gay 

community en zorgt ook voor fun. Uiteraard met aandacht en ondersteuning aan 

maatschappelijke issues en het zoeken van samenwerkingen of verbinding met gay 

gerelateerde initiatieven. We maken ‘gay zijn’ hip, creatief en positief. We brengen zowel 

maatschappelijke ondersteuning als fun voor een zekere doelgroep.

WELKOM BIJ



TGI biedt de allerlaatste trends op het gebied van 

FASHION 
& 

LIFESTYLE
Met als belangrijke pijlers:

• MODE & ACCESSOIRES • 

• REIZEN & UITGAAN •

• KUNST & CULTUUR • 

• DIVERSITEIT & INCLUSIVITEIT •



brengt alles 
met een 

positieve drive,
belicht de 

sterke kanten
van de gay 

community en
zorgt ook voor 

fun.

Uiteraard met aandacht voor en ondersteuning aan maatschappelijke issues en het zoeken van samenwerkingen of 

verbinding met gay-gerelateerde initiatieven. We maken ‘gay zijn’ hip, creatief en positief. We brengen zowel maatschappelijke 

ondersteuning als fun voor een zekere doelgroep.



30+

Onze lezer gaat voor klasse en stijl,
 is maatschappelijk bewust, 

kiest voor kwaliteit van het leven,
 heeft oog voor detail, 

is breed en internationaal georiënteerd
en kan zich luxe permitteren.

TGI RICHT ZICH 
OP DE MODERNE, 

HOGER OPGELEIDE 
EN SUCCESVOLLE 

LHBTQ+’ER 

IN DE LEEFTIJDSCATEGORIE VAN 

D O E L G R O E P

IN DE LEEFTIJDSCATEGORIE VAN

30+

DOELGROEP

TGI RICHT ZICH 
OP MODERNE, 

HOGER OPGELEIDE EN 
SUCCESVOLLE 
LHBTQI+’ERS

De lezer gaat voor klasse en stijl, is maatschappelijk 

bewust, kiest voor kwaliteit van het leven, heeft oog 

voor detail, is breed en internationaal georiënteerd 

en kan zich luxe permitteren.



SUCCESVOL
Hoogopgeleid en hardwerkend. 

Woonachtig in de grote stad of daarbuiten 

en leeft bewust.



KLASSE 
& STIJL

De TGI lezer ziet kleding en uiterlijk als een afspiegeling van zijn of haar 

persoonlijkheid, ervaart luxe als een beloning voor zichzelf en 

schat kwaliteit op waarde in. 



BREED 
GEÖRIENTEERD

Of het nu om de samenstelling van een garderobe gaat, de besteding van vrije tijd of de keuze voor een luxe horloge of tas, 

de TGI-lezer wil te allen tijde op de hoogte zijn van nouveautés en relevante informatie. 



Met als belangrijke pijlers: 

• Mode & Accessoires 
• Reizen & Uitgaan
• Kunst & Cultuur
• Diversiteit & Inclusiviteit

FASHION & 
LIFESTYLE 

TGI biedt de allerlaatste trends 
op het gebied van 

DIVERSITEIT & 
INCLUSIVITEIT

Veel bedrijven zijn zoekende, naar aansluiting, support, een blauwdruk. Het streven naar diversiteit & inclusiviteit in het 

bedrijfsleven is inmiddels een gemeengoed. Oog hebben voor elkaar, zich identificeren, het creëren van saamhorigheid 

en het ‘wij’ gevoel.  TGI richt zich met Inclusiviteit op thema’s waardoor het meer onder de aandacht komt als een 

vanzelfsprekendheid en wil dit samen uitrollen met het bedrijfsleven.



MEDIA-
INFORMATIE

DOELGROEP
Leeftijd (kern): 30+ 

OPLAGE
Reguliere editie: 

28.000 ex. (Nederland & België)

VERSPREIDING
Losse verkoop 

 abonnementen 

 algemeen





BRANDED CONTENT

is mogelijk op aanvraag

VERTEL, HOE BEGON JE 
MET BIBO FASHION?
‘Het was altijd al mijn droom om een eigen 
shop te hebben. Als kind speelde ik al  
kassaatje en ik ben helemaal gek van kle-
ding. Zo’n tien jaar geleden wilde ik iets 
voor mezelf beginnen en op vakantie in 
Gran Canaria zag ik allemaal jongens in op-
vallende korte broekjes en lange sokken. Ik 
bestelde meteen setjes voor mezelf om uit 
te proberen en zo begon ik eigenlijk heel 

klein. De eerste jaren was ik zo blij als een 
kind met één bestelling per dag. Na een  
succesvolle winkel in Tilburg, met klanten 
vanuit alle hoeken in Nederland en België, 
heb ik de stap naar online gemaakt. Veel 
klanten zijn mij gelukkig trouw gebleven en 
inmiddels is mijn droom werkelijkheid ge-
worden. Toen ik voor Barcelona Fashion 
Week werd uitgenodigd door de merken  
Addicted en ES Collection, voelde dat als 
een hoogtepunt in mijn carrière.’

WIE IS DE TYPISCHE BIBO-KLANT?
‘Ik heb echt leuke mensen als klanten. Het 
zijn mannen die op zoek zijn naar iets ver-
nieuwends, maar ik merk tevens een toe-
name aan vrouwen die nét even iets anders 
voor hun man willen. Ook swingers die 
naar clubs gaan, moeten natuurlijk aan een 
bepaalde dresscode voldoen. Ik denk dat ik 
in al die jaren wel een gun-factor bij ze heb 
opgebouwd. Ik bezoek veel feesten en ik 
vind het ontzettend leuk om mijn klanten 
daar tegen te komen. Ze komen dan echt 
naar mij toe om te vertellen dat ze iets bij 
mij hebben besteld.’

BIBO Fashion

DOOR RAQUEL REMONDO GOMEZ

Van vijf jaar lang een winkel in Tilburg naar een succes-
volle webshop: Luut van der Bij (36) uit Groningen 
timmert al negen jaar hard aan de weg met BIBO Fashion. 
Met een collectie vol sexy body- & sportswear voor alle 
mannen, brengt BIBO Fashion de perfecte items voor 
de summer of love. Tijd voor een gesprek met de man 
achter de webshop.

E X C L U S I V I T E I T 
M E T  E E N 

P E R S O N A L  T O U C H

‘Bij mij kopen klanten kleding die 
anderen niet hebben. Dat unieke 

gevoel, creëert het succes.’

STA JE IN NAUW CONTACT MET JE 
KLANTEN?
‘Klanten willen graag persoonlijke aandacht. 
In de winkel gaf ik ze bijvoorbeeld advies met 
een bakje koffie of een wijntje erbij. Online 
vertaal ik dat naar dat mensen mij altijd  
mogen bellen met hun vragen, juist ook  
nieuwe klanten. Dat is mijn kracht: ik geef eer-
lijk advies. Van mij geen ‘oh dat staat leuk’  

als ik denk dat het beter kan. Ik houd ervan 
om te helpen en gelukkig waarderen  
mensen mijn mening. Voor de final touch, 
krijgen ze nog een handgeschreven bedank-
kaartje bij hun bestelling. Ik merk dat dat 
heel erg wordt gewaardeerd. Uit onze ruim 
3000 reviews scoren we ook een 9,4 bij de 
klanten.’

WAT IS HET GEHEIM ACHTER JE SUCCES?
‘Ik heb echt het gevoel dat mijn webshop 
een toevoeging aan de markt is, want er zijn 
niet veel winkels met dit assortiment. Dat 
hoor ik ook terug van mijn klanten: bij mij 
kopen ze kleding die anderen niet hebben. 
Dat unieke gevoel, creëert het succes. BIBO 
Fashion staat dan ook voor exclusiviteit, wat 
maakt dat we een van de weinige verkoop-

punten in Nederland zijn van de merken  
Addicted, ES Collection, aussieBum, PUMP!, 
Maskulo en Mister B. Bovendien heb ik  
inmiddels een eigen label met accessoires: 
van tassen tot een eigen mondkapje en zo 
maakt onze coupeuse BIBO-harnassen voor 
clubs en feesten. Een leuk nieuwtje is dat we 
achter de schermen hard werken om deze 
lijn uit te breiden.’    www.bibofashion.nl  ■

| 106 107 |



TIME TRAVELER™ 
SERUM 
Het beste alternatief voor ver- 
jonging. Dit zijdezachte serum  
versnelt de celvernieuwing,  
vervaagt donkere vlekken en ega-
liseert de huid zonder uitdroging 
of irritatie. Intelli-Sea™ bioactieve
stoffen op basis van mariene plan-
ten reactiveren de verouderende 
huidcellen, terwijl gecertificeerde 
biologische, antioxidantrijke 
Intelli-Seed™ en goji-bes de huid 
beschermen tegen schadelijke
invloeden van buitenaf.
www.inbeautystore.com
30 ml  |  € 115

MOISTURE LOTION 
HAND & BODY CREAM
Dit is de perfecte lotion om dagelijks  
te gebruiken. De lotion bevat kokosolie 
en vitamine E, die ervoor zorgen dat 
schadelijke stoffen worden gefilterd. 
De biologische komkommer en  
aloë vera zorgen ervoor dat je huid  
van extra vocht wordt voorzien en het 
extract van kamille en castorolie 
zorgen voor een kalmerend effect. 
www.elevenaustraliastore.be 
500 ml  |  € 21,90

what I want
beauty

STIMULATE-ME.RINSE & STIMULATE-ME.WASH 
Dunner wordend haar, haarverlies en broos haar is zo’n beetje de bad dream voor 
iedereen. Door het gebruik van de combinatie van STIMULATE-ME.WASH en RINSE
uit de DETOX-lijn krijgt je hoofdhuid en je haar een vitaliserende boost! 
250 ml  |  € 25,50

WASH ME ALL OVER 
HAND AND BODY WASH
Deze wash van Eleven Australia  
zit boordevol natuurlijke oliën, zoals 
papaja-extract en de amandelolie  
die je huid exfoliëren, terwijl 
sinaasappelolie, lavendelolie en 
kokosolie je huid hydrateren en 
herstellen. Met als finishing touch  
jojoba-olie, dat je huid extra 
beschermt. 
500 ml  |  € 21,90

NIGHT.RIDER
Maak je op voor een pittige rit met 
NIGHT.RIDER, een sterke en stevige 
mouldingpaste. Deze state-of-the-art 
paste zorgt voor een edgy, matte textuur.   
Je haar breekt minder snel, waardoor  
het glanst  en er gezonder uitziet. 
100 gr  |  € 27

EASY.RIDER
Take it easy en behandel je haar tijdens het 
stylen met EASY.RIDER, de anti-frizz crème 
om het haar te ontkroezen en krullen te ac-
tiveren. De crème zit boordevol antioxidan-
ten en mineralen, geeft de voeding van een 
behandeling en creëert zachtere en gladdere 
kapsels met een flexibele hold. 
100 gr  |  € 27

Als je haar   maar goed zit

THICK.AGAIN
Is je haar niet zo dik, vol en weelderig als  
je zou willen? Geef het wat extra pit met 
THICK.AGAIN. Deze leave-in verdikkende 
behandeling van KEVIN.MURPHY is 
ontworpen voor mannen met fijn of dunner 
wordend haar. Zonder sulfaten, zonder 
parabenen, cruelty-free.
www.kevinmurphy.be
100 ml  |  € 40

| 100 101 |

SHOPPABLE 
CONTENT

De TGI lezer ervaart de shopping pagina’s als een 

aanvulling en trend advies voor de aankoop van zijn ‘favorites’.
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2x PER JAAR

Editie Verschijningsdatum Aanleveren materiaal

Oktober 2022 – nr. 21 28 oktober 2022 3 oktober 2022

December 2022 – nr. 22 16 december 2022 21 november 2022
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PRIDE
Love is never a crime

Interviews
Jurre Geluk
Rob Jetten

Bart de Wever
Jeffrey Wammes

De couture van 
Yves SAINT 

LAURENT &
Jean Paul 

GAULTIER

CARL 
NASSIB

breekt met
conventies

TATTOO
& YOU
Bijzondere 

TRANSGENDER
 tentoonstelling
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€ 8,95

   the Pride     issue 

TGI
L O V E  I S  L O V E

TH
E 

G
A

Y
 IS

SU
E



Editie Verschijningsdatum Aanleveren materiaal
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NR. 15  /  ZOMER JULI-AUGUSTUS 2019
thegayissue.be  7,95

Exclusief interview met 
JAN MULDER:
‘Dat gefladder, het sexuele, 
dat heeft iets vrolijks’

Young, single en 
klaar met gemingle?

BART MAUSSEN: 'Ik wilde 
Nederland weer op de kaart zetten 
als modeland en dat is gelukt' 
 

LOVE
UNITED

GAY ACTIVISME 2.0: 
SHARING IS CARING 
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NR. 12  /  OKTOBER - NOVEMBER 2018
thegayissue.be € 7,95

JUWELENTYCOON 
RODRIGO OTAZU
'Wat me gered heeft, 
was de liefde van mijn moeder'

Interview met
GOALGETTER DUA LIPA

EXCLUSIEF: 
MODEONTWERPER ASHISH
'Sequins lieten mij ontsnappen
aan de realiteit'

PROFESSOR ALAIN GUIETTE
OVER FETISH

MOSCHINO X H&M 

VENUS 
AS A BOY
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NR. 13  /  DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI 2018/2019
thegayissue.be € 7,95

WAT ALS JOUW FAMILIE 
JE NIET ACCEPTEERT?

FASHION TALKS MET 
BASTIAAN VAN SCHAIK

BARBRA STREISAND:
ONMOGELIJK MAAR GENIAAL

TOPFOTOGRAAF JOSH BRANDÃO
‘Elke keer wanneer ik Madonna zie,
ben ik weer starstruck’

CONFESSIONS OF 
A FALLEN ANGEL

NR. 12  /  OKTOBER - NOVEMBER 2018
thegayissue.be € 7,95

EVERON JACKSON HOOI:
‘Ik heb het mezelf zo moeilijk gemaakt’

EVERON JACKSON HOOI:
‘Ik heb het mezelf zo moeilijk gemaakt’

EVERON JACKSON HOOI:
‘Ik heb het mezelf zo moeilijk gemaakt’

EVERON JACKSON HOOI:
‘Ik heb het mezelf zo moeilijk gemaakt’

EVERON JACKSON HOOI:
‘Ik heb het mezelf zo moeilijk gemaakt’

NR. 14  /  APRIL - JUNI 2019
thegayissue.be € 7,95

DE PARADIJSVOGELS 
VAN IT EN ROXY

NIET STIL TE KRIJGEN
BETTE MIDLER

ROEL DIRVEN 
MEER DAN EEN GTST-BLONDJE

CAROLINA DIJKHUIZEN ON STAGE:
‘IK WIL DONNA EER AANDOEN’

‘I AM ENOUGH’
MAGISCHE WOORDEN VAN TOPCOACH MARISA PEER

STONEWALL 1969
WHERE THE PRIDE BEGAN



Basistarief Verschijningsdatum

1/1 pagina € 3.850

2/1 pagina (spread) € 7.450

Speciale posities Verschijningsdatum

Cover 2 Toeslag 15%

Cover 2 dubbele pagina (2/1 pagina) Toeslag 15%

Cover 3 Toeslag 15%

Cover 4 Toeslag 25%

Pagina naast inhoud, colofon, voorwoord Toeslag 15%

COMMUNICATIEMOGELIJKHEDEN EN TARIEVEN



PLUSPROPOSITIES 

(OP AANVRAAG)

Banner: € 650

Advertentie: € 1.325

Doorplaatsing vanuit print: € 425

Post: € 675

Review: € 750 + item om te reviewen

Artikel (max. 200 woorden) € 850

ONLINE
GEDURENDE 1 MAAND

GATEFOLD COVER (4 – 6 PAGINA’S), OUTSERT, INSERT, BANDEROL, OPPLAKKAART, SEAL IMPRINT, TAILORMADE



TECHNISCHE 
GEGEVENS 

EN FORMATEN
1/1 pagina: B 210 x H 297 mm + 5 mm valse snit 

2/1 pagina: B 440 x H 297 mm +5 mm valse snit 

(bij voorkeur aanleveren 2 losse pagina’s)

Advertentiemateriaal
Digitale bestanden in het bestandformaat PDF (certified PDF 

1.3 files) of foto’s minimaal 300 dpi. Tevens dient het digitale 

bestand voorzien te zijn van een kleurproef welke is afgestemd 

op het drukprocédé van de titel. Deze dient volledig overeen te 

komen met de specificaties van de drukkerij. Kosten veroor-

zaakt door aanlevering van niet-drukgereed advertentiemate-

riaal zullen worden doorgerekend.

Aanleveradres voor TGI:
Voor vragen en informatie over de verzending kunt u contact 

opnemen met TGI, the gay issue: info@thegayissue.com



CONTACT

UITGEVER

Finest Media House BV

Blikkenburgerlaan 1, 3703 CV Zeist - Nederland

Tel. +31 (0) 6 22 460 104

Hoofdredacteur: Brigitte Midavaine, E: info@thegayissue.com, / www.thegayissue.com

SALES 

Frances Fernandes Mendes, Manager Partnerships, +31 (0)53 59 66 99, E: frances@thegayissue.com

Tine Martens, Sales Manager  +32(0)495 80 92 05, E: tine@thegayissue.com

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE IN 2023

4 x per jaar



www.thegayissue.com


