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Meer oplage? Meer bereik?
Meer bekendheid voor je blad 
met het Tijdschriftenpakket!



•	 Het Tijdschriftenpakket bestaat uit 6 - 8 retouren van 
tijdschriften van diverse uitgevers en verschijnt in  
Nederland elke 10 weken.

•	 Verspreiding in Nederland via Betapress naar ca. 1.900  
verkooppunten, o.a. Jumbo, Ako, Bruna en Primera.

•	 In België: verspreiding via AMP naar ca. 1.500 
verkooppunten, o.a. Carrefour, Relay, Press Shop en 
Standaard boekhandel.

•	 Consumentenprijs: € 6,50 - € 8,50.

Wat is het Tijdschriftenpakket? 

Gebruik je retouren, weggooien kan altijd nog!



•	 Extra oplage die je kunt meetellen 
voor NOM/HOI categorie 2.

•	 Extra bereik, ook interessant voor 
adverteerders!

•	 Nieuwe lezers: mensen die je blad nog niet  
kennen, kopen het pakket.

•	 Diversiteit: de combinatie van diverse (bekende 
en onbekende) bladen maakt het pakket voor 
zowel de uitgever als de consument aantrekkelijk.

•	 Hoge attentiewaarde: het pakket wordt heel  
bewust door de consument gekocht en gelezen 
(in tegenstelling tot bladen die bv. bij de tandarts 
vluchtig ingekeken worden). 

Waarom het Tijdschriftenpakket? 

Met het Tijdschriftenpakket geef je je blad een 
tweede kans en het levert je veel op.



•	 Vergoeding: € 25,- per 1.000 geleverde exemplaren.
•	 Ook mogelijk: vergoeding van € 50,- per 1.000, in ruil  

voor advertentie van het Tijdschriftenpakket in je  
blad/nieuwsbrief (in overleg).

•	 Abonneewerf-aanbod voor je titel in 

het pakket en op onze website.

•	 Mogelijkheid voor een banner in onze 

nieuwsbrief.
•	 Gratis deelname.
•	 Geen verplichting: deelnemen kan 

per pakket in een flexibele oplage.
•	 Deelname mogelijk met verschillende edities  

(max. 6 maanden oud).

Daarom het Tijdschriftenpakket!



•	 In 2015 zijn er 107.000 pakketten uitgezet in 
   Nederland en België.
•	 Nederland 2016: 5 vrouwenpakketten, 
   3 mannenpakketten, 1 reispakket, meedoen kan 
   vanaf 3.500 exemplaren. 
•	 België 2016: 3 algemene pakketten in België, 

oplages vanaf 3.000.
•	 Deelnemende bladen zijn bijvoorbeeld:  

Happinez, Psychologie Magazine, Smult,  
Wendy Magazine, Landleven, LandIDEE,  
gezondNU, Wetenschap in Beeld, Bodytalk, 
NEST, 360 Magazine, Elsevier Juist en Zoom.nl. 
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