Hét platform (print, online, tv) voor een
bewuste, gezonde lifestyle!
• Wonen
• Body & Mind
• Fashion
• Energy
• Travel
• Food & trends
• Pure winst

Mediakit 2019
www.debeterewereld.nl
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Adverteren
Informatie over

uw intake

Een inspirerend platform

De Betere Wereld laat zien dat genieten en kiezen voor een meer

Met één van onze brandingpakketten combineert u diverse mediakanalen voor optimaal rendement. Natuurlijk kan dat ook geheel op

bewuste en gezonde lifestyle prima samengaan!

maat. Bel dan 088 134 8810 of e-mail met een van onze accountmanagers.

Met een drukbezochte internetsite, brede aanwezigheid in social
media, een wekelijkse nieuwsbrief, online themamagazines, onze eigen landelijk verspreide krant en de
vertoningen op TV, bereiken wij circa 1.000.000 mensen.

DIGI-MAGAZINE

Bereik
•
•

Interesse in uw eigen
online magazine?

De gratis krant De Betere Wereld (oplage 550.000
exemplaren, 700.000 lezers)

De website www.debeterewereld.nl
(40.000 unieke bezoekers)

•

Een wekelijkse digitale nieuwsbrief
Social Media
(30.000 volgers/vrienden)

Digi-Magazine

Doelgroep

• Een krachtig, online medium rondom uw merk,
bedrijf of product
• Wij bieden dit rechtenvrij aan
• Gebruik het in uw communicatiekanalen zoals
social media, website en nieuwsbrief.
• Vanaf 6 pagina’s

De Betere Wereld bereikt een breed publiek dat actief en
bewust leeft.
•

Onze lezers hebben een bovengemiddelde affiniteit
met verantwoorde producten en initiatieven

•

Onze lezers zijn bovengemiddeld opgeleid: HBO

•

Met een leeftijd tussen de 18 en 55 jaar, hebben onze
lezers een bovenmodaal inkomen (welstandniveau W1 		

Interesse in eigen online magazine?
Dat kan al vanaf 2.995 euro

en W2) en dus relatief veel koopkracht
•

Onze lezers zijn veelal in bezit van een eigen woning

Verschijningsdata 2019
Eind Januari

Krant 1

Eind Maart		

Krant 2

Eind Mei			

Krant 3

Eind Juli			

Krant 4

Eind September

Krant 5

Eind November

Krant 6

Acties en andere mogelijkheden

diverse mogelijkheden waaronder vermeldingen op de website
en onze wekelijkse e-nieuwsbrief, ook combinaties met print,

•

voor uw organisatie, gemeente of event

Verkrijgbaarheid

•

uw eigen krant van A tot Z geregeld

•

communiceren op een originele, effectieve manier

•

uw eigen content, met ondersteuning van onze

•

SPAR-supermarkten

•

DIO-drogisterijen

•

Ekoplaza, Odin winkels, Marqt, alle Natudis-winkels inclusief
de Natuurwinkel en (zelfstandige) natuurvoedingswinkels

•

Keurslagers, De Groene Weg slagerijen, Bagels & Beans,
Wereldwinkels

•

Vitaminstores en verschillende sportscholen.

Ook op de Nationale Gezondheidsbeurs, National Sustainability
Congres, VegfestNL en diverse fairs, markten en festivals is De
Betere Wereld verkrijgbaar.

START BRANDING 6 MND

INTRODUCTIE 4 MND

14.950 euro

•

9.000 euro

•

4.950 euro

•

2.500 euro

•

doorlooptijd 6 mnd

•

doorlooptijd 6 mnd

•

doorlooptijd 6 mnd

•

doorlooptijd 4 mnd

•

1 x spread + 1/1 pag +

•

3 x 1/2 pag + Groene Stoel

•

3 x 1/4 pag

•

2 x 1/4 pag

1/1 Groene Stoel

•

banner site, 6 mnd

•

banner site, 6 mnd

•

banner site, 4 mnd

•

banner site, 6 mnd

•

artikelen online

•

artikelen online

•

artikelen online

•

artikelen online

•

3 x artikel nieuwsbrief

•

3 x artikel nieuwsbrief

•

2 x artikel nieuwsbrief

•

3 x artikel nieuwsbrief

•

3 x banner nieuwsbrief

•

3 x banner nieuwsbrief

•

1 x banner nieuwsbrief

•

3 x banner nieuwsbrief

1/1

Print mogelijkheden
outsert

2/1

2/1 spread

adverteerder)

550x390

linkerpag

(4 pags: omslag door

€ 25.000

strook

cover /

binnenwerk
265x48

spread

€ 17.995

advertentie redactioneel
265x390
€ 13.995

265x220

• exclusief op voorzijde krant
• zeer hoge attentiewaarde

€ 13.995

€ 4.995 / 2.495

265x122

1/4

131x192

oogopslag direct herkenbaar
• plus GRATIS advertentiestrook

1/4

265x93

redactie en vormgever
•

desgewenst incl. verspreiding onder uw doelgroep

Voorbeelden zijn onder andere “Week van de Smaak” en
“Versapers”.
Mail & Win
Ook Mail & Win-acties om de lezer kennis te laten maken met
een product, is een veel gebruikte mogelijkheid om interactie
te creëren en herhalingsaankopen te stimuleren.
Mogelijk vanaf €750.

€ 3.995

€ 2.995

€ 2.995

ADVERTORIALS

Doelgroep informeren? Verhaal overbrengen? Dan is een advertorial de juiste keuze: de redactie adviseert u hierbij en maakt
het binnen de redactionele vormgeving voor u op. Natuurlijk in
overleg, en u krijgt het resultaat van te voren te zien voor feedback en controle.

1/1

265x390

1/2

265x192

pagina

265x390
€ 12.500

€ 9.995

€ 4.995

foto

• bij elk distributiepunt in 1e

1/3

artikel

achter -

1/1

cover

online en TV zijn mogelijk.
Eigen uitgave

randstad) waarin wij werken met verschillende distributiepartners.

BRANDING

•

Wij zijn flexibel wat betreft de wensen van onze klanten. Er zijn

Aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor verschijning.

De distributie gaat via 1500 distributiepunten (met een nadruk op

BRANDING BIG

* tarieven voor brandingpakketten zijn netto/netto

(12.500 abonnees)
•

Branding / Introductie

De Groene Stoel
In deze speciale rubriek (hele
pagina) zetten wij een organisatie of
directielid in de spotlight. Doel is om te laten zien waar
de organisatie voor staat.
Deelnemers zijn onder andere Nuon, Struik, Ecover, a.s.r
verzekeringen, Tonzon, Arla, Raedthuys, Appelsientje,
Oranje Fonds, Ekoplaza, Milieudefensie en Vivani.
Het tarief voor deze Groene Stoel-pagina (1/1) is zeer
voordelig: 4.995 euro, derhalve 50% korting op het
tarief voor een normale 1/1e pagina.
‘De Groene Stoel’ is ook verkrijgbaar als video, een
professioneel videoportret voor Youtube.
Gefilmd op locatie maakt het ons mogelijk uw
videoportret geheel op maat te maken. Bijvoorbeeld
inclusief uw beeldmateriaal en huisstijlelementen.
Bel of e-mail vrijblijvend voor info naar Almar Fernhout
(088 134 8810 resp. almar@debeterewereld.nl).

Online adverteren & TV
Advertorial
homepage

Artikel

Banner

Small Banner

Homepage Take-over

Rectangle
€ 195

€ 250 / maand

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Facebook

Twitter

artikel

banner

post

tweet

€ 195

€ 250

€ 195

€ 195

Een community van bezoekers, abonnees, vrienden en
volgers die dagelijks groeit qua bereik.

Website

Circa 51.000 (waarvan circa 40.000 nieuwe) bezoekers per
maand zien uw Advertorial of Banner op onze website
www.debeterewereld.nl.
Homepage Take-over
Vier door u aangeleverde artikelen staan exclusief op de
homepage van onze website, met exclusief 1 omslagfoto/
banner bovenaan, 2 banners tussen de content, 2 à 3 van
uw YouTube-filmpjes en 3 Twitter-tweets die uw artikelen
promoten. Tarief per dag.
Advertorial
Uw aangeleverde bericht online, op de homepage bovenaan alle artikelen. Tarief per dag.
Banner
‘Rectangle’ rechts roulerend op de homepage en in de
voor u relevante rubriek (hoger interesseniveau!), plus
‘Small Banner’ tussen de artikelen in de rubriek, en uw
banner exclusief naast uw eigen artikel is ook mogelijk.
• Aanleveren als (animated) .gif` / .jpg
• Maximale bestandsgrootte 50 KB
• 300x250 px (Rectangle) / 468x60 px (Small Banner)
• op verzoek is tegen scherp tarief ontwerp mogelijk

Digitale nieuwsbrief

Circa 12.500 abonnees die zich hebben aangemeld, ontvangen wekelijks de e-nieuwsbrief met een selectie van
artikelen die online staan (maximaal 9 artikelen).
Een banner wordt op één van de drie posities geplaatst.
• banner aanleveren als .jpg
• maximale bestandgrootte 35 Kb
• formaat 510px breed en 125px hoog

Track record

neem dan contact op met één van de accountmanagers.

Voeding

Almar Fernhout - uitgever & hoofdredacteur

€ 95 per dag

De Betere Wereld online

Contact

Vragen over adverteren of interesse in een speciale editie,

€ 250 / maand

Tijl Claassen

- sales manager

Robin Roegiers

- accountmanager

Stichting De Betere Wereld
Kennemerstraatweg 13, 1814 GA Alkmaar
T 088 1348810 www.debeterewereld.nl
€ 995 per dag

Social Media

De Betere Wereld is ruim 9 jaar actief op Facebook, Instagram, Twitter, Youtube en Pinterest. Het is een uitstekende manier zeer alert te kunnen inspelen op de actualiteit
in combinatie met uw product of dienst. Ook imagotechnisch gezien, kunt u gelet op het aantal mensen dat De
Betere Wereld volgt, de redacteuren met een gerust hart
een tweet over uw organisatie, event, product of actie
laten plaatsen.
Veel mogelijkheden denkbaar, in combinatie met adverteren/advertorials in print en/of online. Bijvoorbeeld
voor uw crossmediale actie. Ook voor promotie online is
het social media-landschap van De Betere Wereld goed
inzetbaar. Bereik Twitter plus Facebook 30.000 volgers/
vrienden (stand begin 2019). Tarieven per Facebookpost of Twitter-tweet, maar natuurlijk vooral op maat, en
in goed overleg met onze accountmanagers en/of online
redacteur.

Partner diverse beurzen & events

De Betere Wereld is al jarenlang mediapartner van een
aantal consumentenbeurzen als De Nationale Gezondheidsbeurs en events als EkoTown en Viva Las Vega’s, als
ook van enkele B2B-events als het National Sustainability
Congress.

TV

In RTL’s lifestyle TV-programma ‘4me’ heeft De Betere
Wereld een eigen rubriek waarin wij met presentatrice
Chiméne van Oosterhout en de adverteerder producten en 		
diensten laten zien.
(300.000 kijkers wekelijks, leeftijd 20-49 jaar, 80% vrouw.)
Zeer scherp TV-tarief. Informeer naar alle mogelijkheden.
Ook een geheel eigen programma op RTL over uw product, 		
merk, dienst of initiatief is mogelijk.

Aanleveren print
• Voor nog op te maken advertorials en artikelen:
- teksten aanleveren in een Word-bestand
- beeld in hoge resolutie aanleveren
(300 dpi + afmetingen gebaseerd op plaatsingsformaat)
- logo’s als (Adobe Illustrator) eps of jpg
- uiterste deadline 5 werkdagen vóór drukken (zie de
Verschijningdata elder in deze mediakit)
• Drukklare advertenties:
- aanleveren C-Pdf (NewspaperAds_1v4_IND4 joboptions)
- 300 dpi
- icc kleurprofiel (ISOnewspaper26v4.icc) is op verzoek
verkrijgbaar bij uw accountmanager
- uiterste deadline 1 werkdag vóór drukken (zie de
Verschijningsdata elders in deze mediakit)
- via e-mail of wetransfer.com aanleveren.

Annuleringsvoorwaarden

Mobiliteit

Wonen

Body & Mind

NGO’s

Kosteloos annuleren kan zolang er nog geen ondertekende opdrachtbevestiging is ontvangen door uw
accountmanager van DeBetereWereld. Daarna
bedragen de kosten voor annulering van de door ons
gereserveerde ruimte 50% van de plaatsingskosten
zoals overeengekomen. Bij annulering binnen 24 uur
voor plaatsing wordt 100% van de plaatsingskosten
doorberekend.

weet waarvoor je geeft

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, geleverde
diensten en rechtsbetrekkingen zijn de Algemene
Voorwaarden van Sales Lions BV -zijnde uitgever van
De Betere Wereld- zoals gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel Amsterdam, van toepassing.

Kantoor & Werk

www.cbf.nl

