MEDIA BROCHURE

TITELS

2020

LIBELLE | LIBELLE PUZZELEN | MARGRIET
MARGRIET PUZZELEN | AVROBODE | TELEVIZIER
KRO MAGAZINE | MIKRO GIDS | NCRV-GIDS
VERONIC A MAGAZINE | MAX MAGAZINE | KEK MAMA
H A L L O J U M B O | T R O S K O M PA S | T V K R A N T
TOTAAL T V | LEEF!

LIBELLE
BEL & WIN

BARTERWAARDE
De weg te geven totale waarde,
met een minimum van +/€100,- per prijswinnaar.

€2500,BEREIK: 1.496.000
EXPOSURE
In ruil voor jouw product/
dienst krijg je exposure obv
beeld, tekst en verkoopinfo.

1 / 2 PA G I N A

OVER LIBELLE
Libelle is iedere week een feestje! Een
magazine volop inspiratie op het gebied
van mode, wonen, culinair, toerisme, maar
ook persoonlijke verhalen en informatieve
dossiers. De sterke lezeres-blad binding is
fenomenaal te noemen en biedt daarom
een uitgelezen kans om als merk goed
onder de aandacht te komen.

LIBELLE
PUZZEL & WIN

BARTERWAARDE
De weg te geven totale waarde,
met een minimum van +/€100,- per prijswinnaar.

€1500,BEREIK: 1.496.000
EXPOSURE
In ruil voor jouw product/
dienst krijg je exposure obv
beeld, tekst en verkoopinfo.

1 / 4 PA G I N A

OVER LIBELLE
Libelle is iedere week een feestje! Een
magazine volop inspiratie op het gebied
van mode, wonen, culinair, toerisme, maar
ook persoonlijke verhalen en informatieve
dossiers. De sterke lezeres-blad binding is
fenomenaal te noemen en biedt daarom
een uitgelezen kans om als merk goed
onder de aandacht te komen.

LIBELLE PUZZELEN
PUZZEL & WIN

HOOFDPRIJS
De weg te geven totale
waarde.

€500,OPLAGE: 70.400
REGULIERE PRIJS
In ruil voor jouw product/
dienst krijg je exposure obv
beeld, tekst en verkoopinfo.

€350,-

OVER LIBELLE PUZZELEN
Elke 2 maanden verschijnt het 48 pagina’s
dikke Libelle Puzzelboek, met een grote
variatie aan puzzels op niveau 3 en 4.
Woordzoekers, kruiswoordpuzzels, legpuzzels,
Zweedse puzzels, cryptogrammen, sudoku’s en
filippines. In elke editie staat een prijspuzzel
met 4 te winnen prijzen*.
*alle prijzen worden ook online vermeld
inclusief url naar je website.

MARGRIET
BEL & WIN

BARTERWAARDE
De weg te geven totale
waarde, met een minimum van
+/- €100,- per prijswinnaar.

€2000,BEREIK: 973.500
EXPOSURE
In ruil voor jouw product/
dienst krijg je exposure obv
beeld, tekst en verkoopinfo.

1 / 1 PA G I N A

OVER MARGRIET
Een veelzijdig magazine voor ontspanning én
verdieping en al jarenlang een wekelijkse
inspiratiebron voor de Nederlandse vrouw.
Margriet is toegankelijk, optimistisch en heeft
een grote maatschappelijke betrokkenheid.

MARGRIET
PUZZEL & WIN

BARTERWAARDE
De weg te geven totale waarde,
met een minimum van +/€100,- per prijswinnaar.

€2000,BEREIK: 973.500
EXPOSURE
In ruil voor jouw product/
dienst krijg je exposure obv
beeld, tekst en verkoopinfo.

1 / 4 PA G I N A

OVER MARGRIET
Een veelzijdig magazine voor ontspanning én
verdieping en al jarenlang een wekelijkse
inspiratiebron voor de Nederlandse vrouw.
Margriet is toegankelijk, optimistisch en heeft
een grote maatschappelijke betrokkenheid.

MARGRIET PUZZELEN
PUZZEL & WIN

HOOFDPRIJS
De weg te geven totale
waarde.

€500,OPLAGE: 70.400
REGULIERE PRIJS
In ruil voor jouw product/
dienst krijg je exposure obv
beeld, tekst en verkoopinfo.

€350,-

OVER MARGRIET PUZZELEN
Elke 2 maanden verschijnt het 48 pagina’s
dikke Libelle Puzzelboek, met een grote
variatie aan puzzels op niveau 3 en 4.
Woordzoekers, kruiswoordpuzzels, legpuzzels,
Zweedse puzzels, cryptogrammen, sudoku’s en
filippines. In elke editie staat een prijspuzzel
met 4 te winnen prijzen*.
*alle prijzen worden ook online vermeld
inclusief url naar je website.

AV R O B O D E , T E L E V I Z I E R
& KRO MAGAZINE
COMBI-ACTIE BINDINC

BARTERWAARDE
De weg te geven totale
waarde.

€600,BEREIK: 739.200
EXPOSURE
In ruil voor jouw product/dienst
krijg je exposure obv beeld,
tekst, logo en verkoopinfo.

3 X 1 / 4 PA G I N A

OVER BINDINC.
Bindinc. is in oplage en omzet de tweede
publieksbladenuitgeverij en dé 50-plusuitgever
van Nederland. Bindinc. maakt vanaf 1995 de
programmabladen Avrobode, KRO Magazine,
Mikro Gids, NCRV-gids, TVFilm en Televizier in
opdracht van de omroepen. De entertainmentmetadata vormen hierbij het hart van de
programmagids.

N C R V- G I D S
& MIKRO GIDS
COMBI-ACTIE BINDINC

BARTERWAARDE
De weg te geven totale
waarde.

€750,BEREIK: 803.000
EXPOSURE
In ruil voor jouw product/dienst
krijg je exposure obv beeld,
tekst, logo en verkoopinfo.

2 X 1 / 4 PA G I N A

OVER BINDINC.
Bindinc. is in oplage en omzet de tweede
publieksbladenuitgeverij en dé 50-plusuitgever
van Nederland. Bindinc. maakt vanaf 1995 de
programmabladen Avrobode, KRO Magazine,
Mikro Gids, NCRV-gids, TVFilm en Televizier in
opdracht van de omroepen. De entertainmentmetadata vormen hierbij het hart van de
programmagids.

VERONICA
PUZZEL & WIN

BARTERWAARDE
De weg te geven totale
waarde.

€500,BEREIK: 862.200
EXPOSURE
In ruil voor jouw product/dienst
krijg je exposure obv beeld,
tekst, logo en verkoopinfo.

1 / 4 PA G I N A

OVER VERONICA
Veronica Magazine is al jaren het grootste
RTV en entertainment magazine van
Nederland. Na een digitale transitie is zij
van specifieke printtitel doorgegroeid
naar een crossmediaal merk. Naast het
generieke tv blad kan de consument
gebruik maken van de digitale gids het
online platform en de alom bekende app

MAX MAGAZINE
PUZZEL & WIN

BARTERWAARDE
De weg te geven totale
waarde.

€500,BEREIK: 392.000
EXPOSURE
In ruil voor jouw product/dienst
krijg je exposure obv beeld,
tekst, logo en verkoopinfo.

1 / 3 PA G I N A

OVER MAX MAGAZINE
Met als motto ‘Uw gids voor tv en plezierig
leven’ bereikt MAX Magazine van Omroep
MAX sinds 2013 elke week duizenden
actieve 50-plussers. Het blad bevat naast de
uitzendschema’s interessante artikelen die
aansluiten bij de actualiteit en de leefwereld
van de doelgroep. Denk hierbij aan vaste
rubrieken over onder meer gezondheid.

KEK MAMA
BEL & WIN

BARTERWAARDE
De weg te geven totale
waarde, met een minimum van
+/- €100,- per prijswinnaar.

€2000,BEREIK: 179.200
EXPOSURE
In ruil voor jouw product/
dienst krijg je exposure obv
beeld, tekst en verkoopinfo.

2 / 1 PA G I N A

OVER KEK MAMA
Kek Mama is een cadeau voor
moeders. De glossy voor leuke
vrouwen die ook moeder zijn. Kek
Mama magazine verschijnt 13x per
jaar en wordt met veel plezier
ontvangen.

HALLO JUMBO
BEL & WIN

BARTERWAARDE
De weg te geven totale
waarde.

€1500,OPLAGE: >1.000.000
EXPOSURE
In ruil voor jouw product/
dienst krijg je exposure obv
beeld, tekst en verkoopinfo.

1 / 8 PA G I N A

OVER HALLO JUMBO
Hallo Jumbo is de logische opvolger
van Jumbo Magazine. Het heeft
aspiratie en diepgang, maar blijft
vertrouwd en gezellig. In elke editie
van Hallo Jumbo staat een thema
centraal en er is veel aandacht voor
achtergrondinformatie en de producten
van Jumbo. Ook staan er recepten in
en bevat het blad veel praktische
informatie.

T R O S K O M PA S
& TV KRANT
COMBI- ACTIE AVROTROS

BARTERWAARDE
De weg te geven totale
waarde.

€500,BEREIK: 800.000
EXPOSURE
In ruil voor jouw product/dienst
krijg je exposure obv beeld,
tekst, logo en verkoopinfo.

2 X 1 / 4 PA G I N A

OVER TROSKOMPAS EN T V KRANT
TV Krant brengt, overzichtelijker dan de meeste
andere omroepbladen, het complete
programmaoverzicht van een dag op slechts
twee spreads, inclusief alle best bekeken
digitale kanalen.
TrosKompas brengt wekelijks het complete
programmaoverzicht (tien pagina’s per
uitzenddag!), inclusief alle best bekeken digitale
kanalen, en uitgebreide achtergrondinformatie
over het programma-aanbod.

T O TA A L T V
PUZZEL & WIN

BARTERWAARDE
De weg te geven totale
waarde.

€350,BEREIK: 114.400
EXPOSURE
In ruil voor jouw product/dienst
krijg je exposure obv beeld,
tekst, logo en verkoopinfo.

1 / 4 PA G I N A

OVER TOTAAL T V
Totaal TV is dé on- en offline plek voor
de digitale televisiekijker. Totaal TV is de
enige gids die uitgebreid informeert
over alle (digitale) ontwikkelingen van
liefst 105 digitale zenders. Zowel het
magazine als de website is overzichtelijk,
zodat de consument direct kan vinden
wat hij zoekt. Dankzij de unieke
informatie en overzichtelijkheid heeft
Totaal TV een flink bereik.

LEEF!
PUZZEL & WIN

BARTERWAARDE
De weg te geven totale
waarde.

€750,OPLAGE: 1.000.000
EXPOSURE
In ruil voor jouw product/dienst
krijg je exposure obv beeld,
tekst, logo en verkoopinfo.

1 / 3 PA G I N A

OVER LEEF!
Leef! is het gratis magazine van Service
Apotheek welke 4 keer per jaar verschijnt.
Met openhartige interviews met bekende
en onbekende Nederlanders. Antwoord
op medische vragen. Heldere, eerlijke
informatie over gezondheid en
geneesmiddelengebruik. Kans op gratis
boeken, gadgets en onvergetelijke
uitstapjes. Én natuurlijk een puzzel
waarmee je leuke prijzen kunt winnen.

ER IS MEER
DIENSTEN

SPECIAL FLAIR
BLOGBOX

$ 129.99

Op zoek naar meer en/of andere
exposure? Ook voor online winacties, influencermarketing óf een
deelname aan de BlogBox kun je
bij ons terecht.
Wil je exposure in een titel die niet
in onze Media Brochure staat?
Neem ook dan gerust contact met
ons op. De kans is groot dat we
een samenwerking voor je kunnen
opzetten.

*

$ 129.99

MEDIA BROCHURE

R V G M E D I A & I M PA C T
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ANOUSCHKA, KIMBERLEY & LEONIE
WILLEMSPLEIN 44-BG
6 811 K D A R N H E M
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