Magazine+congres+beurs+website+digitale nieuwsbrief+social media = 30.000+ professionals in de zwembranche
ALGEMENE INFORMATIE

ADVERTENTIETARIEVEN EN FORMATEN (BXH)

DIGITALE MOGELIJKHEDEN

ZwembadBranche is naast een vakblad een multimediaal en
informatief platform voor de professionele zwembadbranche.
Bedoeld voor iedereen die werkzaam is in deze branche
en op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen.
ZwembadBranche wordt dit jaar voor het 17e jaar uitgegeven
en komt vijf keer per jaar in gedrukte vorm uit. Daarnaast
organiseren wij een congres (24 maart) en een beurs (12 oktober).
Verder informeren en inspireren wij de zwembranche met
netwerkbijeenkomsten, diverse digitale nieuwsbrieven en online
enquêtes/onderzoek.

1/1 pagina
1/1 pagina aflopend

Banner op website www.zwembadbranche.nl
€ 125,00 per maand (minimum van 3 maanden)
€ 1.250,00 per jaar
Diverse afmetingen en posities mogelijk
Alle gangbare bestandsformaten zijn mogelijk.

ZwembadBranche heeft in 2007 het HOI keurmerk
behaald. HOI Instituut voor Media Auditing is
een onafhankelijke organisatie met als doel
het publiceren van betrouwbare, onderling
vergelijkbare en overzichtelijke oplagecijfers of
andere verspreidingsdata van in Nederland verschijnende media.
Door het verzamelen, specificeren, controleren en publiceren
van oplages per kwartaal levert HOI een belangrijke bijdrage aan
de ‘accountibility’ van reclamebestedingen van adverteerders.
ZwembadBranche heeft een gemiddelde oplage van 3.994
(bron: NOM Media) en daarmee de grootste gecertificeerde
oplage in de zwembadbranche. Kijk voor onze meest actuele
oplagecijfers op www.nommedia.nl.

Afsnede 3 mm rondom. In geval van aflopend adverteren teksten
op zetspiegel of minimaal 5 mm uit de afsnede plaatsen alswel
3 mm overvul rondom. In geval van 2/1 pagina, de pagina’s
aanleveren als 2 x 1/1 pagina. Genoemde prijzen zijn per plaatsing
én exclusief BTW.

Advertorial in weekoverzicht nieuwsbrief
€ 750,00 per nieuwsbrief (verschijnt wekelijks)
Uw tekst wordt als bericht geplaatst op zwembadbranche.nl.
Vanaf die pagina wordt de inleiding in de nieuwsbrief geplaatst,
met een doorlink naar deze pagina.

Speciale posities
Met plaatsingswensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.
Speciale posities kunnen vooraf worden besproken. Over deze
posities worden over de brutoprijs, de volgende toeslagen
berekend. Voor pagina 2, 3 alsmede voor de achterpagina en de
voorlaatste pagina geldt een toeslag van 25%. Voor het vooraf
afstemmen van een speciale plaats, anders dan de genoemde
posities, geldt een toeslag van 15%. De prijs voor een advertorial
is € 1.000,00 per pagina. Bijsluiters, meehechters, opplakkers en
andere bijzondere mogelijkheden op aanvraag.

Advertorial in maandelijkse product nieuwsbrief ZBB Favorites
Garantiepakket vanaf € 600,00 (verschijnt maandelijks)
Uw tekst wordt als bericht geplaatst op zwembadbranche.nl.
Vanaf die pagina wordt de titel en headerfoto in de speciale
productnieuwsbrief geplaatst, met een doorlink naar deze pagina.

Betrouwbare oplagecijfers zijn juist nu zeer belangrijk.
Enerzijds voor u als adverteerder, u bepaalt immers (voor
een deel) uw mediakeuze op basis van deze cijfers. Maar
anderzijds ook voor ons als uitgeverij, omdat wij door het
aanleveren van betrouwbare en gecontroleerde oplagecijfers
een kwaliteitsstempel hebben verkregen, waarmee wij ons
onderscheiden van andere vakbladen. Als u dit keurmerk ziet, dan
weet u dus: bij dit blad rommelen ze niet met hun oplagecijfers.
Naast adverteren bieden wij diverse mogelijkheden om u te
ondersteunen in de communicatie met uw doelgroep. Zo hebben
wij naast onze gedrukte uitgaven een database met inmiddels
meer dan 10.000 emailadressen, die wij ook voor uw organisatie
kunnen inzetten. Voordelen hierbij zijn de korte ‘Time to market’
en de uitgebreide rapportage mogelijkheden. Zo vergaart u
belangrijke informatie die u in de toekomst kunt benutten.
Daarnaast zijn wij zeer actief met Social Media. Zo hebben wij op
meer dan 3.500 actieve fans/leden en worden al onze berichten ook
via LinkedIn, Twitter en Facebook verspreid.

Mediakaart

INGANGSDATUM: 1 JANUARI 2021, VERVANGT GEGEVENS VAN 2020

€ 1.800,00
€ 1.800,00

190,0 x 240,0 mm
200,0 x 250,0 mm

1/2 pagina staand
1/2 pagina staand aflopend
1/2 pagina liggend

€ 900,00
€ 900,00
€ 900,00

92,5 x 240,0 mm
97,5 x 250,0 mm
190,0 x 117,5 mm

1/3 pagina staand
1/3 pagina staand aflopend

€ 600,00
€ 600,00

60,0 x 240,0 mm
63,3 x 250,0 mm

Advertentiemateriaal
Digitale bestanden in het bestandsformaat PDF Certified. Tevens
dient het digitale bestand voorzien te zijn van een kleurproef.
Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-drukgereed
advertentiemateriaal zullen worden doorberekend.

RUBRIEKSVERMELDING BEDRIJVENINDEX
1 Rubriek € 155,00
2 Rubrieken € 130,00 per rubriek
3 of 4 Rubrieken € 105,00 per rubriek
5 of 6 Rubrieken € 90,00 per rubriek
7 of meer Rubrieken € 80,00 per rubriek
Logo € 95,00 per jaar
Genoemde prijzen geven recht op plaatsing in één kalenderjaar
in de bedrijvenindex van ZwembadBranche, bij plaatsing wordt
vooraf gefactureerd. Let op! Plaatsing zal met één jaar worden
verlengd indien niet tenminste drie maanden voor afloop van het
kalenderjaar schriftelijk om beëindiging is verzocht.

Banner in digitale nieuwsbrief
Banner onderaan nieuwsbrief € 250,00 (afmeting 140 x 140 pixels)
Banner bovenaan nieuwsbrief € 500,00 (afmeting 650 x 140 pixels)
Alleen .jpg .png of .gif bestanden zijn mogelijk.

OVERIG
Verschijning 2021
Termijn van inzending
Website
Uitgeverij

februari - april - juni - september november
4 weken voor verschijning
www.zwembadbranche.nl
LMCG
Postbus 74
1777 ZH Hippolytushoef
tel. +31 (0)227 593433
e-mail: info@lmcg.nl

Hoofdredactie
Advertentie exploitatie

Susanne Post
Voor informatie over adverteren in
ZwembadBranche of een voorstel op
maat kunt u contact opnemen met
Raymond Leever via raymond@lmcg.nl of
bel +31 (0)227 593433

Congres
Beurs

24 maart 2021 - Apeldoorn
12 oktober 2021 - Utrecht

