SPORT PARTNER MEDIAKAART 2020

OPLAGE MAGAZINE

In print 2.300 (abonnees)
Online magazine 3.100 lezers
NEWSLETTER

Nieuwsbrief 3.100 databestand ontvangers
SOCIAL MEDIA

DOELGROEP
Sport Partner magazine richt zich primair op sport
detaillisten en verder op iedere andere professional
die rechtstreeks of zijdelings bij de sporthandel
betrokken is.

Facebook 597 volgers

SPORTS EN LIFESTYLE MEDIA
Algemeen:

sportpartner@
sportsandlifestylemedia.nl
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht
Tel. +31 (0) 30 750 8858

REDACTIONELE FORMULE
Sport Partner magazine is het grootste vaktijdschrift
voor de sportdetailhandel in de Benelux. Sport
Partner magazine brengt recente vak-, branche- en
marktinformatie. Daarnaast houdt Sport Partner
magazine haar lezers op de hoogte van actuele
informatie over nieuwe producten, collecties,
materialen en concepten met betrekking tot
hardwaren, textiel, schoenen en accessoires.

Directeur:

Pepijn Dobbelaer
pepijndobbelaer@
sportsandlifestylemedia.nl
Tel. +31 (0) 30 750 8858

Uitgever:

Maas H. van Drie
maasvandrie@
sportsandlifestylemedia.nl
Mob. +31 (0)6 53 148 000

Partnerships&Content Production:
Adri Ulfman
adriulfman@sportsandlifestylemedia.nl
Mob. +31 (0)6 51 827 586

ADVERTENTIETARIEVEN
Prijs per plaatsing per 1 januari 2020 (excl. BTW)
1 plaatsing

2-3 plaatsingen

4-5 plaatsingen

6 of meer

2/1 pagina

€3.800,-

€3.610,-

€3.430,-

Op aanvraag

1/1 pagina

€2.000,-

€1.900,-

€1.820,-

Op aanvraag

1/2 pagina

€1.200,-

€1.120,-

€1.064,-

Op aanvraag

1/4 pagina

€720,-

€684,-

€650,-

Op aanvraag

Advertentie

Toeslag plaatsing omslag
Meehechters/opplakkers
Bijsluiters/instekers

Pagina 2: +10%
Op aanvraag
Op aanvraag
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1/2 staand
86,5 x 220 mm

1/2 liggend
178 x 107,5 mm

1/4 staand
1/4 liggend
86,5 x 107,5 mm 178 x 51,25 mm

Formaten BLADspiegel
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2/1 pagina
420 x 260 mm

1/1 pagina
210 x 260 mm

ADVERTORIALS
Prijs per plaatsing per 1 januari 2020 (excl. BTW)

Advertorial

1 editie

2-3 edities

4-5 edities

6 edities of meer

2/1 pagina

€4.180,-

€3.971,-

€3.773,-

Op aanvraag

1/1 pagina

€2.200,-

€2.090,-

€1.986,-

Op aanvraag

1/2 pagina

€1.320,-

€1.254,-

€1.191,-

Op aanvraag

€850,-

€808,-

€768,-

Op aanvraag

Online editie 1/1 pagina

OVERIGE MOGELIJKHEDEN

HIGHLIGHT

Wil je een nieuw product op een speciale manier in de markt zetten? Wij bieden een
bijzonder concept. We presenteren het nieuwe product op een dominante manier op 1/1
pagina. Plaatsen daar een korte beschrijving bij en verwijzen vervolgens naar de pagina(‘s)
waar meer informatie over merk, produkt, of collectie staat. Of... vermelden enkel een url
(in de online-edities wordt het produkt - zo mogelijk- in een caroussel-video getoond).
Highlight 1/1 pagina:
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VERSCHIJNINGSDATA 2020

15:55

Verschijningsfrequentie: 8x per jaar
Abonnementsprijs per jaar: €77,50 (excl. btw)
Inclusief E-News, bedrijfsabonnement op aanvraag.
Editie 		Sluiting 				Verschijning
1 		

vrijdag 27 december 2019

dinsdag 7 januari 2020

2 (digitaal)

vrijdag 7 februari 2020

dinsdag 18 februari 2020

3 (digitaal)

vrijdag 6 maart 2020		

dinsdag 17 maart 2020

4 (digitaal)

vrijdag 17 april 2020

dinsdag 28 april 2020

5		 vrijdag 22 mei 2020		 dinsdag 2 juni 2020
6 (digitaal)

vrijdag 10 juli 2020

dinsdag 21 juli 2020

7 (digitaal)

vrijdag 24 juli 2020

dinsdag 11 augustus 2020

8 (digitaal)

vrijdag 4 december 2020

dinsdag 15 december 2020

AANLEVEREN MATERIAAL

Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als certified pdf, 300 dpi. (of als Adobe InDesign, EPS of TIFF.) Het materiaal
dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties (minimaal 300 dpi) Let u er op geen RGB-kleuren gebruikt
of naast full colour nog steunkleuren toevoegt. De advertentiebestandsnaam bevat bedrijfsnaam, titel van het
tijdschrift en editienummer. Als Sports & Lifestyle Media het materiaal niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt
kunnen er kosten doorberekend worden voor de te maken aanpassingen.
Aanleveren materiaal o.v.v. titel en editienummer naar traffic@sportsandlifestylemedia.nl.
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