
Adverteren in tijdschriften 
Aandacht, engagement en binding  



Tijdschriften creëren vanouds een sterke band met hun lezers en 

abonnees. Vaak vertellen abonnees zelfs met trots dat ze ‘lid’ zijn van 

Margriet, Libelle, Autoweek of vtwonen. De kracht van tijdschriften ligt 

in een sterk format, waarbinnen het publiek periodiek wordt 

verrast met thema’s, artikelen en lezersacties die aansluiten bij hun 

interesses. Dit versterkt engagement. Voor een tijdschrift neem je de 

tijd, heb je onverdeelde aandacht en lezers staan bewust open 

voor informatie . En dit heeft een positief effect op de 

(ver)werking van advertenties.  

 

 

 
“Het gevoel, de geur, 
het momentje voor 

mezelf. Dat doet een 
tijdschrift met me. En 
niet onbelangrijk,  ik 

kan hem meenemen in 
bad.”  (Veronique, 32, 

lezeres) 
 

Tijdschriften:  
Aandacht, engagement en binding 
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Print leeft onder alle leeftijden  

Gebruik mediadragers in % deelnemers per dag naar leeftijd (2015) 
 

• 51% van de Nederlanders leest gemiddeld bijna 1,5 uur per dag 

• Digitaal lezen groeit onder jongeren, maar print neemt nog 

steeds een groot aandeel van de dagelijkse leestijd in 

• In de doelgroep 50-64 jaar is dagelijks 47% in contact met een 

papieren medium en vanaf 65+ is dit zelfs 72% 

• Aangezien bijna de helft van de Nederlandse bevolking bestaat 

uit  50+ -ers –de meest welvarende leeftijdsgroep- is print dus 

nog steeds een zeer belangrijk mediumtype 
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En het meest onder de meest welvarende leeftijdscategorie 

Bron: Media: Tijd 2015 



55 minuten 
besteden 

Nederlanders per 
week aan het lezen 

van een tijdschrift en 
bladeren hier 

gemiddeld drie keer 
doorheen 

De USP’s van (betaalde) tijdschriften  
In cijfers 

 

80%  
van Nederlanders  
leest tijdschriften. 

Dit zijn 11,4 miljoen 
mensen  

 

Bron: Betapress, NOM printmonitor, MMA 

  

 

73% 
van de lezeressen van 
een betaald tijdschrift 
ziet haar tijdschrift als 
een ‘betrouwbare 
bron van informatie’ 

80%  

van de Nederlanders 
waardeert  tijdschrift 

advertenties. 
Reclame op TV, radio 
en internet wordt 2 

tot 2,5 keer irritanter 
bevonden  

 

 

81% 
ziet betaalde 

tijdschriften als een 
tijdschrift van hoge 

kwaliteit, terwijl 
slechts 52% dit zegt 

over gratis 
tijdschriften 

 



Het grootste bereik en de krachtigste merken 

Grootste print bereik van Nederland 

Sanoma bereikt via de tijdschrifttitels in één maand tijd ruim 52,3% van alle Nederlanders (7,5 
miljoen bereik) 

 

Bron: NOM Print Monitor 2017-I  

 

Profiteer van de kracht van het print portfolio van Sanoma 

Libelle, Margriet, Story lezeressen zijn gemiddeld meer dan 15 jaar abonnee, meer dan 30% van de 
Margriet lezeressen is ook abonnee geweest van Libelle, VIVA, Flair of Tina 

Mogelijkheid om mee te liften op sterke, crossmediale merken met premium content 
Met nummer 1 tijdschrifttitels als Libelle, Donald Duck, vtwonen en Ouders van Nu. Merken waarvan de 
basis in print is gelegd, maar die succesvol zijn uitgerold over alle platformen die voor de doelgroepen 
relevant zijn 

Meer dan 600 content makers die exact weten wat onze doelgroepen beweegt  

Lezers hebben een lange relatie en sterke band met onze merken 

En die de boodschap daarop aanpassen, ook voor branded content 
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Automotive 

Nr. 1 binnen 
automotive 
53% van alle 

auto 
geïnteres-

seerden 

Grootste in 
RTV en nr. 2 
in Entertain-
ment bladen 

Hét vrouwen 
platform van 
NL met  4,3 

miljoen 
vrouwen-

bereik  

Nr 1. in kids 
& teens 

63% van de 
kids en 52% 
van de teens 

Nr. 1 in 
home deco 
58% bereik 
onder alle 

woon 
geïnteres-

seerden 

In één maand tijd bereiken de Sanoma print titels 
 53% van alle Nederlanders (7,5 miljoen) 

Bron: NOM printmonitor, 2015 II-2016 I, maandbereik  

 



Creatieve en impactvolle advertentiemogelijkheden 

Coverpas 

In de print titels van Sanoma 

Outsert Sachet op outsert of in blad 



Creatieve en impactvolle advertentiemogelijkheden 

Dubbele cover 

In de print titels van Sanoma 

Abonneebrief Sampling 



Cases 



Tijdschriften sterke toegevoegde waarde binnen crossmediale mix  
Case campagne De Zonnebloem 

  

Doelgroep: Gemiddeld NL,18-60+  

Doelstelling: verhogen naamsbekendheid en donatie-intentie 

Campagne: TVC, Online (display, branded content, video, 

mobiel, social), Print (advertorial) 

Campagneperiode: Q2-Q3 2016 



*Significant effect 

Effect significant hoger na contact met de printcampagne  
Index donatie intentie bij contact met print maar liefst 182 

Uplift donatie intentie v.s. not exposed doelgroep 
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Doelgroep: Vrouwen 35+ 

 

Doelstelling: verhogen naamsbekendheid en kijkintentie Netflix 
serie The Crown   

 

Campagne: Dubbele cover om Libelle en branded content pag’s  

 

Resultaten: 

• Zeer hoge impact: 87% heeft outsert gezien 

• Spontane naamsbekendheid van The Crown én Netflix 
binnen exposed groep significant gestegen en hoger dan 
bij non-exposed groep 

• De exposed groep is significant positiever over The Crown 
en vindt de serie de moeite waard te bekijken 

• Lezers van Libelle waarderen de uitingen over The Crown, 
slechts 13% vindt deze ‘niet leuk’  

 

 

 

 

 

 

 

Case Netflix met Libelle: hoge impact en waardering  
 Promotie Netflix serie The Crown via impactvolle dubbele cover en branded content 


