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Vergroot	het	effect	
van	uw	boodschap.

Kies voor een 
multimediale campagne!

www.mediasalessupport.nl

Media Sales Support verzorgt de exploitatie van Boekblad. 
Media Sales Support maakt onderdeel uit van de business line 
Uitgeven van de Thieme GrafiMedia Groep.
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Doelgroep
Iedereen werkzaam in het boekenvak: de boekhandel, de uitgeverij, 
grossiers en distributeurs van boeken, bibliotheken en studenten. 
Boekblad bereikt alle niveaus binnen de bedrijven, van directie tot 
werkvloer in Nederland en Vlaanderen. 

Communicatiemogelijkheden
Boekblad Magazine
Vakinformatie voor en over het  
boekenvak 

Boekblad Online
Het laatste nieuws over het 
boekenvak

Boekblad Nieuwsbrief
Drie keer per week het laatste 
nieuws direct in de mailbox

Lijstenboek + Lijstenboek Online
 Hét adresboek van de Nederlandse  
uitgeverijen en boekhandelaren

Adverteren	in	de	media	van	Boekblad	biedt	
u	de	volgende	voordelen:
•	 Bereik	van	ca.	10.000	personen	werkzaam	in	het	boekenvak
•	 Ondersteuning	van	uw	productcampagnes
•	 Direct	bereik	van	het	retailkanaal
•	 U	komt	in	contact	met	nieuwe	klanten
•	 	Uw	boodschap	valt	op	door	de	frisse	en	krachtige	uitstraling	

van	de	communicatiekanalen	(geheel	full	colour)
•	 	Mogelijkheid	om	uw	marketingcampagne	exact	af	te	stem-

men	door	gebruik	te	maken	van	de	multimediale	mix:	print,	
website,	e-mailnieuwsbrief	en	Lijstenboek

De media-adviseurs van Media Sales Support ondersteunen u bij 
het bereiken van uw commerciële en communicatiedoelstellingen. 
Wij luisteren graag naar uw wensen en behoeften. Informeert u 
naar een voorstel op maat. 

Via Boekblad komt uw boodschap direct in het hart van het 

boekenvak. Niet alleen via het tijdschrift, maar ook via de 

website en de e-mailnieuwsbrief komt u op elk gewenst  

moment in contact met uw doelgroep. Boekblad is al bijna 

175 jaar een betrouwbare en toonaangevende bron met 

nieuws uit het boekenvak. 

Media Sales Support helpt u graag bij het voeren van een 

effectief communicatiebeleid. U krijgt gericht communicatie-

advies binnen verschillende sectoren. Internet en e-mail zijn 

immers steeds belangrijker geworden, voor onze lezers, 

maar zeker ook voor u als adverteerder. 

Als onderdeel van de Thieme GrafiMedia Groep adviseert 

Media Sales Support u graag over uw huisorgaan,  

bladmanagement, vormgeving, drukwerk en digitale media. 

Tevens kunnen wij u helpen bij het opzetten van een  

compleet (nieuw) medium en een sluitende exploitatie  

hiervan. Zo verzorgt Media Sales Support o.a. de  

advertentieacquisitie van Boekblad en Media Facts.  

Op www.mediasalessupport.nl vindt u alle informatie  

over onze diensten. 

Kies voor een multimediale campagne!
Vergroot	het	effect	van	uw	boodschap.



Boekblad 
Magazine

Boekblad
Online
www.boekblad.nl

Facts
•	 	Boekblad	verzorgt	al	bijna	175	jaar	vakinformatie	voor	en	over	

het	boekenvak
•	 Achtergronden,	feiten,	meningen	en	analyses
•	 Boekblad	verschijnt	23	keer	per	jaar
•	 	Verspreide	oplage:	3.000	exemplaren	(aangesloten	bij	

HOI,	meeleesfactor:	3,3)

Advertentietarieven (in euro’s per plaatsing)
Full	colour 1x 6x 13x 23x

1/1	pagina 2.315,00 2.219,00 2.170,00 2.106,00

1/2	pagina 1.649,00 1.591,00 1.562,00 1.523,00

1/4	pagina 1.234,00 1.199,00 1.183,00 1.160,00

1/8	pagina	 1.067,00 1.043,00 1.031,00 1.015,00

Zwart/wit 1x 6x 13x 23x

1/1	pagina 1.665,00 1.569,00 1.520,00 1.456,00

1/2	pagina 999,00 941,00 912,00 873,00

1/4	pagina 584,00 549,00 533,00 510,00

1/8	pagina 417,00 393,00 381,00 365,00

Toeslagen
2-omslag + 30% Positie	garantie + 10%

3-omslag + 20% Steunkleur 265,00

4-omslag + 50% Full	colour 625,00

Informeer naar de mogelijkheden en tarieven voor (openings)spreads 
en bijsluiters. 

Formaten (in mm, breedte x hoogte)
Bladspiegel 220	x	307

Zetspiegel Staand Liggend

1/1	pagina 198 x 278 -

1/2	pagina 97  x 278 198 x 137

1/4	pagina	 97  x 137 198 x   66

1/8	pagina	 97  x   66 198 x   31

Verschijningsdata 2007
Editie Verschijningdatum Deadline	reserveren	en	materiaal

14 12-07-2007 28-06-2007

15/16 02-08-2007 19-07-2007

17/18 23-08-2007 9-08-2007

19 13-09-2007 30-08-2007

20 27-09-2007 13-09-2007

21 11-10-2007 27-09-2007

22 25-10-2007 11-10-2007

23 08-11-2007 25-10-2007

24 22-11-2007 08-11-2007

25 06-12-2007 22-11-2007

26 20-12-2007 06-12-2007

Brancheregister	(in euro’s, per plaatsing)

Bedrijfsvermelding	onder	1	rubriek
(bedrijfsnaam,	adres,	telefoon-	en	faxnummer,	
internet-	en	e-mailadres)

55,00

Toevoegen	van	full	colour	bedrijfslogo 25,00

Iedere	extra	regel	tekst	(max.	35	tekens) 10,00

Vermelding	onder	een	2de	rubriek 15% korting op de 2de rubriek

Vermelding	onder	een	3de	rubriek 20% korting op de 3de rubriek

De korting geldt voor de kortste vermelding. De minimale afname is 
13 vermeldingen (half jaar). Het totale bedrag wordt in één keer na de 
eerste plaatsing gefactureerd. 

Facts
•	 Actueel	nieuws	over	het	boekenvak
•	 Archief	met	artikelen	uit	Boekblad
•	 Een	overzicht	van	actuele	vacatures	en	personalia
•	 	Maandelijks	ruim	50.000	bezoeken,	ruim	180.000	pageviews
•	 Ruim	8.000	betalende	abonnees

Boekblad rekent online advertenties af op CPM, cost per mille.  
U betaald per 1.000 vertoningen van uw uiting op de Boekblad web-
site. Op deze manier heeft u een beheersbaar budget. Ook kunt u goed 
afstemmen met andere onderdelen van uw multimediale campagne.  
U kunt kiezen om de ingekochte views zo snel mogelijk te laten zien of 
te spreiden over een bepaalde periode.

Bannertarieven [in euro’s per 1.000 impressies)
FB	Full	Banner 45,00 

SK	Skyscraper 60,00

RE	Rectangle	 80,00

Minimale afname van 25.000 impressies.

Formaten (in pixels, breedte x hoogte)
FB	Full	Banner 468 x 60 aanleveren in .gif en .swf- max. 49 K

SK	Skyscraper 120 x 600 aanleveren in .gif en .swf- max. 49 K

RE	Rectangle 336 x 280 aanleveren in .gif en .swf- max. 49 K

Kijk voor voorbeelden op de speciale voorbeeldpagina op  
www.boekblad.nl onder het kopje adverteren.

Boekblad	was	erbij
Informeer u naar de online mogelijkheden voor Boekblad was erbij.



Facts
•	 Het	laatste	nieuws	uit	binnen-	en	buitenland
•	 	Direct	in	het	‘Postvak	in’	van	een	groep	geregistreerde		

abonnees
•	 Een	overzicht	van	actuele	vacatures
•	 Verschijnt	drie	keer	per	week	op	maandag,	woensdag	en	vrijdag
•	 Meer	dan	5.000	abonnees

Bannertarieven (in euro’s per twee weken) 
Full	banner 1.350,00

Skyscraper 1.850,00 

De prijs is voor twee weken, zes keer uw banner in de nieuwsbrief

Formaat (in pixels, breedte x hoogte)
Full	banner 468 x 60 – max 4 beeldwisselingen – gif – max. 12 K

Skyscraper 120 x 600 – max 4 beeldwisselingen – gif – max. 12 K

Algemene	informatie

Titel Boekblad, Nieuwsblad voor het boekenvak
 Boekblad Online (www.boekblad.nl) 
 Boekblad Nieuwsbrief
Uitgeverij	 Kenniscentrum Boekenvak bv
  Frederiksplein 1 |  1017 XK Amsterdam |  

Telefoon: (020) 514 10 11 |  
Fax: (020) 622 09 08 | E-mail: info@boekblad.nl

Uitgever Jeroen Kans
Redactie  Redactie Boekblad
  Frederiksplein 1 | 1017 XK Amsterdam |  

Telefoon: (020) 625 31 31 |  
Fax: (020) 622 09 08

E-mail redactie@boekblad.nl
Hoofdredacteur Lucie Th. Vermij
Eindredacteur Sabine Kok

Communicatieadvies
Wilt u uw product of dienst onder de aandacht brengen van deze 
doelgroep? Of wilt u meer informatie over onze andere communi-
catieoplossingen? Neem dan contact op met Esmeralda Eggen. Zij 
adviseert u graag over de mogelijkheden.

Media	Sales	Support
Esmeralda Eggen (media-adviseur) | Lian Gebhardt (verkoopleider)
Metaalhof 27, 3067 GM Rotterdam | Telefoon: (010) 289 40 51 | 
Fax: (010) 289 40 61 | E-mail: eeggen@mediasalessupport.nl |  
www.mediasalessupport.nl

Boekblad
Nieuwsbrief

Aanleveren	advertentie-	

en	bannermateriaal

Advertenties
Wij ontvangen uw materiaal, door u gemaakt als certified pdf 
document, uiterlijk op de aanleverdata. Het aanleveradres voor 
kant-en-klaar materiaal is studio@mbp.nl ter attentie van Kim van 
Velthoven onder vermelding van Boekblad en het editienummer. 

Banners
Wij ontvangen uw bannermateriaal, door u gemaakt als gif-bestand 
en uncompressed Flash file (max. Flash 5.0) uiterlijk drie werk-
dagen voor geplande online verschijning. Het aanleveradres voor 
kant-en-klaar materiaal is mtappijgielen@mediasalessupport.nl 
onder vermelding van bedrijfsnaam en verschijningsdatum. Voor de 
e-mailnieuwsbrief kunnen alleen gif-bestanden worden aangeleverd. 
Voor alle banners geldt een maximaal aantal van 4 beeldwisselingen 
en een maximale bestandsgrootte van 12K.

Nog te vervaardigen materiaal ontvangen wij graag een week  
voor de aanleverdatum. Voor niet gereed materiaal worden  
technische kosten berekend. Niet gereed materiaal stuurt u naar  
studio@mbp.nl. Voor vragen over materiaal kunt u contact  
opnemen met onze afdeling Aftersales, (010) 289 40 83.

Alle tarieven zijn in euro’s exclusief BTW en gelden per plaatsing. Tussen-

tijdse wijzigingen voorbehouden. Alle overeenkomsten komen tot stand met 

Media Sales Support op basis van de algemene voorwaarden waarvan op 

aanvraag een exemplaar wordt toegezonden. 
Lijstenboek + Lijstenboek
Online

Facts
•	 	Hét	adresboek	van	de	Nederlandse	uitgeverijen	en		

boekhandelaren
•	 	Jaarlijkse	verschijning
•	 Dagelijks	actueel	op	internet
•	 Wekelijkse	update	via	nieuwsbrief	

Informeer naar de profileringsmogelijkheden in het Lijstenboek.




