
www.boekblad.nl

Reserveer dus direct! 

Bel voor de voorwaarden of meer 
informatie naar: Media Sales Support,  
Esmeralda Eggen, tel: (010) 289 40 52, 
e-mail: eeggen@mediasalessupport.nl 

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 elke gewenst moment in contact 

met uw doelgroep. Boekblad is al bijna 

175 jaar een betrouwbare en toonaangevende 

bron met nieuws uit het boekenvak. 

BOEKBLAD Multimediale pakketten
Een optimaal bereik door een combinatie van print en digitaal. 
Tot maar liefst 40% korting op uw multimediale campagne!

Uw voordelen op een rij: 
•   Een optimaal bereik onder alle spelers in het boekenvak via de multimediale  

profileringsmogelijkheden
 Boekblad Magazine: 3.000 abonnees (meeleesfactor: 3,3, aangesloten bij HOI)
 Boekblad Online: 45.000 bezoekers per maand
 Boekblad Nieuwsbrief: 5.016 abonnees
 Lijstenboek Online: 4.500 bezoekers per maand
•   Mogelijkheid om uw marketingcampagne exact af te stemmen door gebruik te  

maken van de multimediale mix: print, website, e-mailnieuwsbrief en Lijstenboek 
•  Ondersteuning van uw product- en titelcampagnes
•  Direct bereik van het beslissende en beïnvloedende retailkanaal
•   Boekblad Online is een succesvolle website, die betalende abonnees dagelijks  

bezoeken om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws. 

Multimediaal
Pakket 1

Multimediaal
Pakket 2

Multimediaal
Pakket 3

Boekblad Magazine 1/1 pagina full colour 1/2 pagina full colour 1/4 pagina full colour

Boekblad Online 1 Full Banner  
30.000 impressies

1 Full Banner  
30.000 impressies

1 Full Banner  
30.000 impressies

Boekblad Nieuwsbrief 1 Full Banner 
2 weken 

1 Full Banner 
2 weken

1 Full Banner 
2 weken

Lijstenboek Online 1 Full Banner 
2 weken

1 Full Banner 
2 weken

1 Full Banner 
2 weken

Normaal tarief € 5.670,- € 5.004,- € 4.589,-

Speciaal tarief € 3.495,- € 2.995,- € 2.695,-

Uw voordeel € 2.175,- € 2.009,- € 1.894,-

Aan u de keuze:
•  Een korte actiegerichte multimediale campagne door inzet van Boekblad Magazine, 

de nieuwsbrief en online voor een periode van twee weken met veel herhaling.
•  Of een campagne verspreid over 6 weken: uw banner 2 weken op Boekblad Online, 

daarna uw uiting in de nieuwsbrief en ter afsluiting 2 weken zichtbaar in het magazine. 
 -

Formaten banners
Full Banner Online 468 x 60 pixels

Full Banner Nieuwsbrief 468 x 60 pixels

Full Banner Lijstenboek 468 x 60 pixels


