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Bridge Magazine is het enige magazine voor alle leden van de Nederlandse Bridge 
Bond. De lezers zijn fanatieke bridgers die graag op de hoogte zijn van wat zich 
in de bridgewereld afspeelt, de speltactieken beter onder de knie willen krijgen 
en veel oefenen om beter te worden in het spel.

Bridge



Lezersprofiel
Het magazine wordt gelezen door actieve senioren tussen de 50 en 75 jaar. 
Ze bevinden zich in een hoge welstandsklasse, wat zich uit in een luxe en 
Bourgondische levensstijl. 

De actieve senioren hebben naast bridge bovengemiddeld interesse in kunst, 
musea, wetenschap, cultuur en klassieke muziek. Ze reizen veel en het hele jaar 
door en bezoeken regelmatig toneelvoorstellingen en musicals.

Uitgaves
Frequentie: 11x per jaar
115.000 leden van de Nederlandse Bridge Bond
Verspreide oplage: 91.800 oplages



Impressie
OVERWINTERINGSREIZEN

BALI INDONESIË
JANUARI - FEBRUARI - MAART 2020

Persoonlijke reisvoorbereiding - Visa - 
Vlucht met Singapore Airlines - Hotels in 
Balinese stijl - Ned. gastheer/-vrouw & 
medisch adviseur - Excursies op maat - 
Golf - Bridge - Taalles - Fitnesswandelingen 
- Yoga (geheel vrijblijvend).

Meldt u aan voor de informatiemiddag 
op 11 september! 

TEL.: 030 - 320 05 05
OBI@OVERWINTERENBALI.NL
WWW.OVERWINTERENBALI.NL
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Formaten
1/1 pagina 210  mm br  x  285  mm hg
1/2 pagina (staand)  90    mm br  x  265  mm hg
1/2 pagina (liggend)  185  mm br  x  130  mm hg
1/4 pagina (staand) 90 mm br  x  130  mm hg
1/4 pagina (liggend) 185 mm br x 62 mm hg
1/8 pagina (staand) 42,5  mm br x 130 mm hg
1/8 paina (liggend) 90  mm br x 62 mm hg

   1x   3x  6x    11x
1/1  € 4.698  € 4.462  € 4.227 € 3.992
1/2  € 2.552  € 2.425 € 2.297 € 2.169
1/4  € 1.506  € 1.430  € 1.354 € 1.279
1/8 €    675 €    631 €    625 €    600

Achterpagina: +25% op de 1/1 paginaprijs

Advertentietarief (excl. 21% b.t.w.) per plaatsing

Tarieven



Shoppingitems
Definitie: Pagina met verschillende items. Wordt gemaakt door de redactie met uw 
input. Daarbij wordt de tone-of-voice van het blad gehanteerd en gekeken naar de 
beste insteek voor het artikel. U bepaalt de inhoud, redactie mag er wat aan schaven 
om de lengte, tone-of-voice en leesbaarheid
te bewaken €500,-

Branded content
Definitie: Pagina wordt gemaakt door de redactie met uw input. Daarbij wordt de 
tone-of-voice van het blad
gehanteerd en gekeken naar de beste insteek voor het artikel. Redactie is 
eindverantwoordelijk voor de inhoud dus kijkt met u samen naar de boodschap die 
moet worden gebracht en op welke manier dat het best kan. Als klant profiteert u van 
de kennis van de redactie over hun lezers. Het ziet eruit als een artikel, vormgeving ligt 
dicht tegen de vormgeving van het magazine aan. 500-600 woorden (originele content) 
plus rechtvrije afbeelding: €5.865,-

Advertorial
Definitie: Een volledige vrijheid van de inhoud.
Het ziet eruit als een artikel maar moet zichtbaar afwijken van de vormgeving van het 
magazine. Bovenaan de pagina wordt duidelijk [Advertorial] vermeld. 500 woorden 
(originele content) plus (rechtenvrije) afbeelding: €5.211,-

Puzzel op maat
Wilt u eens op een andere manier adverteren? Dan is een puzzel op maat wellicht 
iets voor u. Wij maken een puzzel die volledig is afgestemd op uw bedrijf/product. De 
lezer moet bij het invullen telkens naar uw website om de juiste antwoorden te vinden. 
Zo is hij of zij continu bezig met uw bedrijf/ product/website. Als de lezer het juiste 
antwoord instuurt, kan hij of zij een prijs winnen.

Insert: op aanvraag



Zadkine Media B.V.
Plein Eendragt 11b
3111 AR Schiedam

tel: 010 - 43 69 124
Email: info@zadkinemedia.nl

www.zadkinemedia.nl
www.bijzonderezaken.nl

Aanleveren advertentiemateriaal 
Vanessa van der Roest - de Vette
traffic@zadkinemedia.nl

Contact


