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PERSMEDEDELING 
 

 

  

  

12 mei 2017 

Roularta Custom Media realiseert magazine 

‘Week van de Korte Keten" 
  
 

 

POM West-Vlaanderen, Inagro, Westtoer en Roularta Custom Media sloegen de handen in 
elkaar voor de realisatie van het magazine ‘Week van de Korte Keten’. De Week van de Korte 
Keten loopt van 25 mei tot en met 5 juni 2017 en plaatst 100% West-Vlaamse streek-en 
hoeveproducten in de kijker. Op vrijdag 12 mei gaat het magazine mee met Krant van West-
Vlaanderen. 
 
  
De Week van de Korte Keten, een initiatief van POM West-Vlaanderen, Inagro en Westtoer, is 
ondertussen toe aan de tweede editie, maar voor het eerst wordt er ook een magazine 
verspreid. Roularta Custom Media is terecht fier dat de realisatie van dit magazine hen te 
beurt valt. De Week van de Korte Keten promoot verse, seizoensgebonden producten met 
een minimum aan voedselkilometers op de teller. 
  
Dit gloednieuwe magazine brengt zes fietsroutes doorheen West-Vlaanderen waarbij tal van 
unieke adresjes en streekproducenten worden aangedaan. Verder neemt het magazine de 
lezer mee op een 100% West-Vlaamse hoevepicknick, laat het enthousiaste ondernemers 
hun eigen verhaal vertellen en krijgt de lezer een pak lekkere tips voor een heerlijk dagje uit. 

http://hresources.fb.nieuwsbrieven.digilocal.be/c488/e327639/h496f7/l12598/index.html
http://hresources.fb.nieuwsbrieven.digilocal.be/c488/e327639/h496f7/l12599/index.html


  
Het magazine ‘Week van de Korte keten’ telt 32 pagina’s en wordt verspreid op een oplage 
van 100.000 exemplaren. 
  
 
Over Roularta Custom Media 
 
  
Roularta Custom Media is een divisie van Roularta Media Group en staat in voor de realisatie 
van opdrachtpublicaties (print en digitaal) en is de specialist inzake contentmarketing. 
Roularta Custom Media biedt een totaalaanpak aan (redactie, fotografie, video, opmaak en 
druk) met de klemtoon op een duurzame klantenrelatie en kwaliteitsvolle content. Enkele 
tevreden klanten zijn onder meer BMW, Galeria Inno, Standaard Boekhandel, dewaele | 
vastgoed&advies, Veritas en Stichting tegen Kanker. 
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