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250 grams houtvrij mc gesatineerd (omslag)
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Digitale bestanden in het bestandformaat
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Betaalde oplage per editie

45.000 exemplaren
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Bereik per editie

190.000 lezers

Doorgee!actor
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Helden Magazine
Helden komt bij de topsporters en hun families over de vloer. In Helden delen
topsporters hun geheimen en laten zij zich van hun onbekende kant zien. Door de
exclusieve interviews leer je de mens achter de topsporters kennen. Op helden.media en
via social media houden we onze fans elke dag op de hoogte van het (sportieve) leven van

AFWERKING &
AFMETINGEN
Afwerking

Garenloos gebrocheerd

A.u.b. 4 mm toevoegen in verband
met afsnede

hun favoriete sporthelden. De verhalen zijn ook digitaal te lezen via onder andere
Blendle.nl.

Merkwaarden
Helden vertelt verhalen vanuit passie en bewondering voor de sport en sporters. Helden
is: kwaliteit, sportief, openhartig, persoonlijk, menselijk, inspirerend en positief.

Pijlers

Formaat

Breedte x hoogte

2/1 pagina

2 x 1/1 pagina*

1/1 pagina

210 x 275 mm

* Aanleveren als 2 x 1/1 pagina in 2
aparte bestanden

•

Human interest verhaal over topsporters

•

Lifestyle

•

Sportmode

Partner van Helden
Helden biedt u de mogelijkheid om uw verhaal te delen met echte sportliefhebbers.
Binnen het merk Helden zijn er mogelijkheden voor magazine, custom media, social
media, digitaal en events.

Via het Helden platform zijn er allerlei vormen van adverteren, branded content,
marketing partnerships, product placement en gesponsorde rubrieken. Zie een aantal
showcases op helden.media.

Materiaalkosten
Bovenstaande tarieven zijn exclusief materiaalkosten voor advertenties. Indien advertenties
niet conform specificaties worden aangeleverd, zullen de extra werkzaamheden tegen kostprijs
worden doorberekend.

ADVERTENTIETARIEVEN

Plaatsingswensen
Speciale posities kunnen alleen na overleg worden toegekend. Toeslagen worden berekend

Losse prijs per plaatsing in euro’s,

over de brutoprijs per plaatsing.

exclusief BTW
Bijzonderheden
Formaat

Full colour

Tarieven voor plusproposities op aanvraag (bijvoorbeeld inserts, meehechters, sachets,

2/1 pagina

€8.500

geurstrip, gatefold, z cover, plakkaart etc).

1/1 pagina

€4.500
Verschijningsdata Helden Magazine 2018

Overige formaten op aanvraag

Nieuwsbrief

500,- per uitgave

Social post

op aanvraag

Heldenverering

op aanvraag

Helden tips

500,-/750,(afhankelijk formaat)

Toeslag
Cover 4
Cover 3
Cover 2
Overige plaatsingswensen

25%

2018

Eerste
verkoopdag

Aanleverdata
advertentiemateriaal

Vakantie

Sportevenementen

ED 40

13 feb

30 jan

voorjaarsvakantie

Formule 1, ISU WK Allround,
voorjaarsklassiekers

ED 41

17 apr

3 apr

meivakantie

WK Voetbal, Giro d’Italia

ED 42

12 jun

29 mei

zomervakantie

Tour de France, EK atletiek,
WK Hockey Vrouwen

ED 43

14 aug

31 jul

zomer&hersftvakantie

WK turnen, WK volleybal, Vuelta

ED 44

13 nov

30 okt

kerstvakantie

Terugblik 2018

15%
20%
10%

Bij vragen of extra informatie kun je contact opnemen met de redactie van Helden
Magazine. Bel naar 020 – 21 81 071 of stuur een mail naar info@helden.media.
Laat uw producten zien in een echte topsportomgeving.
Uw merk wint in Helden!

