
Direct marketing databases
Interessante databases
Sanoma beschikt over meerdere zeer interessante databases met hierin gegevens van onze 
abonnees. Gezamenlijk betreft het miljoenen records. Deze kwalitatieve databases zijn 
beschikbaar voor verhuur en kunnen ingezet worden voor direct mail (DM) en telemarketing 
(TM). Het is dus altijd mogelijk om tot een gerichte doelgroep te komen. Bovendien zorgt 
dit directe kanaal voor een responsemogelijkheid en dient het als aanvulling op andere 
marketingcampagnes.

Multi-channel benadering wordt mogelijk gemaakt door combineren van print en online 
advertentiemogelijkheden binnen Sanoma. Direct Marketing zorgt dan voor het direct contacten 

campagne. In totaal beschikt Sanoma over één van de grootste en meest kwalitatieve, goed 
onderhouden databases van Nederland, door de vele contactmomenten met onze abonnees.

Directe selectie vanuit abonnement



Beschikbare Sanoma databases
Sanoma Parenting
Betreft een zeer brede abon-
needatabase vanuit vele tijd-
schriften zoals: Libelle, Margriet, 
Flair, Nouveau, Veronica en 
Autoweek.

Betreft een database welke 
voornamelijk bestaat uit gezin-
nen met kinderen van 0 t/m 12 
jaar als ook zwangere vrouwen. 
Dit zijn o.a. tijdschriften zoals: 
Ouders van Nu, Kek Mama. 
Hierbij horen ook gegevens 
vanuit de ZwangerBoxen en 
BabyBoxen.

Directe selectie vanuit abonnement
Kenmerken zoals titel, geslacht, leeftijd, regio, huidige of ex-abonnee. Vanuit parenting zijn er ook kenmerken 
beschikbaar zoals zwanger en zwangerschapsduur, aanwezigheid kind, leeftijd en geslacht kind.

Neem voor de mogelijkheden contact op met het Sanoma Salesteam: 
088 566 7777 | sales.nl@sanoma.com



Selectiemogelijkheden binnen Sanoma database

Neem voor de mogelijkheden contact op met het Sanoma Salesteam: 088 566 7777 | sales.nl@sanoma.com

Aantallen DM TM DM/TM

0 20.000 €250 €375 Min. Orderbedrag €1.000

20.001 30.000 €230 €355 Orderkosten per database €250

30.001 50.000 €215 €335 Toeslag Parenting titel selectie 15%

50.001 100.000 €205 €315 Toeslag extra gegevens moeder/kind 10%

100.001 200.000 €190 €295 Toeslag secundaire selectie 10%

200.001 300.000 €180 €275

300.001 > €165 €255  

Aantallen DM TM

0 100.000 €450 poa

100.001 > poa poa

Tarieven titels Sanoma 

Tarieven per 1.000 records

Tarieven parenting

Voorwaarden


