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



•	 Het Tijdschriftenpakket bestaat uit 5 - 8 retouren van  

tijdschriften van diverse uitgevers en verschijnt in  

Nederland elke 10 weken, in België 3x per jaar. 

•	 Er zijn pakketten voor vrouwen, mannen en met reisbladen.

•	 Verspreiding in Nederland via Betapress naar ca. 1.650  

verkooppunten, o.a. Jumbo, Bruna en Primera.

•	 In België: verspreiding via AMP naar ca. 1.300 verkoop-

punten, o.a. Carrefour, Relay, Press Shop en Standaard 

boekhandel.

•	 Consumentenprijs: € 6,95 - € 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 tegen-
stelling 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 een advertentie van het Tijdschriftenpakket in je  

blad/nieuwsbrief (in overleg).

•	 Gratis abonneewerfaanbod 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*.

* bladen tot maximaal 6 maanden oud op moment van uitzet.

Daarom het Tijdschriftenpakket!



•	 In 2017 zijn er 90.500 pakketten uitgezet in 

   Nederland en België.

•	 Nederland 2018: 5 vrouwenpakketten, 

   3 mannenpakketten en 1 reispakket.

•	 Meedoen kan vanaf 2.500 exemplaren voor het  

reispakket en 3.000/3.500 bij de overige pakketten. 

•	 België 2018: 3 algemene pakketten in België, 

oplages vanaf 3.000.

•	 Deelnemende bladen zijn bijvoorbeeld:  

Psychologie Magazine, Smult, Yoga International, 

Landleven, Scandinavian Living, gezondNU, Nest, 

Wetenschap in Beeld, Happinez, Juist, LandIDEE en 

Historia.
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Wat vinden uitgevers?  

“Zonder veel extra kosten of arbeid toch een leuke extra exposure 
voor een (nog steeds) relatief onbekende titel. Efficiënt ingezet dus.”

“Het Tijdschriftenpakket is een fijne manier om extra aandacht 
te geven aan onze bladen op kosteneffectieve wijze.” 

“Reden om deel te nemen aan het 
Tijdschriftenpakket: verspreiding van 
restantvoorraad en bereiken van een 
nieuwe doelgroep.”

“Op deze manier bereiken we een 
andere groep lezers en maken meer 
mensen kennis met ons tijdschrift.”

“Ik doe mee om de 
naamsbekendheid 
van mijn blad te 
vergroten”



Wat vinden lezers?  

“Ik was bij Primera en keek naar tijdschriften. Daar zag ik jullie 
pakket. Heb nu de tweede maal spit en ben afhankelijk van 
vrienden en kennissen voor het uitlaten van mijn hond. Nu heb 
ik al een aantal pakketjes gekocht en weggegeven. Dit viel bij 
iedereen zeer goed in de smaak. Daar word je blij van.” 

“Het is een heel divers pakket. 
Juist de diversiteit is is zo leuk 
omdat je zo ook bladen leest die je 
normaal niet zo snel zou kopen.”

“Ik vind het een leuk proef-

pakketje, omdat je voor een 

kleine prijs kunt kijken welk 

magazine iets voor je is.”

“Ik vind het geweldig dat deze 

aanbieding er is. Leuke combi zo. 

Wij zijn er altijd heel blij mee!”

“Ik vond de tijdschriften 
een juiste afweging 
hebben qua onderwerp 
en passende leefstijl.”

“Wat mij betreft mag het wel vaker verschijnen. Ik vind het leuk om via 
het pakket kennis te maken met voor mij onbekende tijdschriften. Zo was 
ik deze keer erg enthousiast over de kleurglossy. Helemaal trendy!”


