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foodies is het platform voor mensen die van eten houden, nieuwsgierig
zijn naar de herkomst van hun eten en een voorliefde hebben voor pure
ingrediënten. Foodieslezers willen alles weten over eten en de bereiding
ervan. Het blad staat vol met reportages, interviews, recepten, kooksnufjes
en alle denkbare onderwerpen op kookgebied. Bij foodies staan smaak,
authenticiteit en seizoensproducten centraal. Foodies richt zich op
mensen met een passie voor smaak, die houden van koken en graag
tafelen met vrienden en familie.

Waarom adverteren in foodies

• Mannen en vrouwen met een
passie voor eten
• Leeftijd tussen de 25 en 65 jaar
• Geïnteresseerd in bereidingswijzen
• Willen graag meer weten over de
herkomst van producten

De lezer van foodies kijkt er naar uit om in het weekend de meest heerlijke gerechten op tafel te zetten voor vrienden en familie. De inspiratie
hiervoor haalt hij graag uit foodies magazine maar ook uit de foodies
nieuwsbrief die hij ontvangt. Hij laat zich graag adviseren over goede
producten en vindt het interessant om nieuwe producten uit te proberen.
Samen met zijn vrouw struinen ze regelmatig over foodmarkten. Bij het
eten drinken ze graag een glaasje wijn. Keukenbenodigdheden hebben ze
van verschillende merken, als het maar kwaliteit uitstraalt. De foodiesfan
heeft een passie voor eten en drinken en besteedt hier een aanzienlijk
deel van het inkomen aan. Ze gaan geregeld op vakantie om plaatsen in
binnen- en buitenland te bezoeken.
VOORWOORD

Top 5 interessegebieden

In de volgende

De zomer

Verschijnt

op:

Al zolang ik me kan herinneren eet ik ‘s zomers liever
buiten dan binnen. Wat zeg ik: zodra de thermometer
boven de 15 graden komt, zit ik ‘s ochtends buiten met
een kopje koffie. Een zware onweersbui krijgt mij pas
van mijn plek wanneer dikke regendruppels de dressing van mijn zomerse salade te veel aanlengen.

Noordzee all the way –

Wie wil er nog naar het buitenland wanneer je kunt
eten in je achtertuin met geurige kruiden binnen
handbereik voor de tabouleh (p. 18). En waar je zonverwarmde friszure frambozen kunt plukken voor in
een homemade crostata (p. 43)? Met deze foodies hoef
je nergens heen, het is vakantie in eigen keuken. Laat
je met de lekkerste recepten meenemen naar Frankrijk, Spanje en Griekenland, maar ook naar Thailand
en India.

Kook met kokkels en zeewier

Het heerlijke noorden; een
reis door Drenthe met culinair
journalist Jacques Hermus

PImp je pasta’s
met lokale ingredienten

Toine Wilke alias
Toine de zeewierman vertelt
met plezier over wier

Duurzaam

Sanne
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Huis &
tuin

Reizen

Praat mee over
deze foodies en
deel je foto’s van de
gemaakte gerechten via
inﬆagram of facebook

Welk recept zou jij op smaak willen brengen met
je eigen herinneringen? Deel jouw extra vakantieingrediënt bij onze recepten op foodies facebook of
instagram.

TE PLANTEN VERRIJKEN WE DE BODEM,
H E T L E E F G E B I E D VA N D I E R E N E N U W K O F F I E .
Aankondigingen onder voorbehoud.

pindakaas

Vul de ingrediëntenlijst aan met je herinneringen. Dat
mag best concreet. Want zeg nou zelf, een pistou - de
Franse versie van pesto - smaakt veel beter wanneer
hij gekruid is met het briesje van een geurig lavendelveld. Een tropische sangria (p. 19) weet je het best te
waarderen met een snufje zand onder je blote voeten.
Wat dacht je van een Thaise watermeloenslade (p. 74)
op smaak gebracht met een vrolijke zomerhit op de
achtergrond? Zo gaan we al swingend en proevend de
vakantie door.

DOOR BOMEN TUSSEN DE KOFFIESTRUIKEN

Op bezoek bij Estée Strooker
proef uit haar boek
De nieuwe Nederlandse keuken
Voor de vitamientjes: 3x

Cadeau’s

als extra ingrediënt

lekkers uit
21
De lage landen augusWelkom thuis! tus
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Nieuws

Bron: Google analytics

Doelgroep indicatie

foodies biedt u als adverteerder de mogelijkheid
om uw product, dienst of merk via verschillende
kanalen onder de aandacht te brengen bij
uw doelgroep. Uiteraard staan wij open voor
nieuwe en verfrissende ideeën. Wij kijken graag
met u naar de mogelijkheden en maken een op
maat gemaakt plan.

F&L
MEDIA
Voor specifieke wensen, aanleverspecificaties of het
opmaken van advertenties en banners, neem contact
op via telefoonnummer +31 (0)24-2404555 of stuur
een email naar sales@fnl.nl

WWW.FNLMEDIA.NL
AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES
Advertentie dient aangeleverd te worden met rondom
5 mm afloop, in CMYK kleuren, 300 dpi. Meer info vindt
u op: www.fnl.nl/specificaties per e-mail naar ads@fnl.nl
Digitale bestanden aanleveren als gif, jpeg, png, flash of
html5. Maximale bestandsgrootte 300 kb.
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Editie

TARIEVEN PRINT

Advertentie
deadline

Verschijnings
datum

Formaten

Editie 2

07-01-19

22-01-19

Editie 3

04-02-19

19-02-19

Shopping

€ 1.060,-

Editie 4

04-03-19

19-03-19

Spectacular shopping: + 40% extra ruimte

€ 1.500,-

Editie 5

08-04-19

23-04-19

Advertorial

vanaf € 3.950

Editie 6

06-05-19

21-05-19

Editie 7
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18-06-19

Editie 8

01-07-19

16-07-19

Editie 9

29-07-19

13-08-19

Editie 10

02-09-19

17-09-19

Editie 11

30-09-19

15-10-19

Editie 12

28-10-19

12-11-19

Editie 1 2020

08-12-19
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• Bekijk de actuele data op www.fnl.nl/data
• Deadline aanleveren shopping is 1 week voor de
advertentiedeadline
• Abonnees ontvangen het magazine 4 dagen eerder dan
de verschijningsdatum

Prijzen
(220 x 276 mm)

Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
• Lezersacties
• Mail & win acties
• Shopping
• Vacatures
• Nieuwsbrief
• Product placement

Meer informatie over de verschillende commerciële
en online mogelijkheden vindt u op
www.fnl.nl/mogelijkheden
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1/2 pagina
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€ 400,-

30% positioneringstarief op cover
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Branded content

€ 1.500,-
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Social media post
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• Banner advertising
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(728 x 90 px)
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Billboard			
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Homepage Take-over

Op aanvraag

Premium banners (creatieve formaten /
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