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OVER FOODIES
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.

PR AKTISCHE INFORMATIE

THEMA'S

MA AND

Formaat:

220 x 276 mm

• Winters warm

januari

Frequentie:

12x per jaar

• Spread the love

februari

Nieuwsbrief:

52x per jaar

• Japan

maart

Aantal pagina's:

116

• Lente

april

Prijs:

€ 6,79

• Italië

mei

Print oplage:

26.000

• BBQ

juni

Online pageviews:

415.000

• Go green

juli

Social media:

55.000

• Mexicaans

augustus

Nieuwsbrief:

24.500

• Snel & Vers

september

Website:

www.foodiesmagazine.nl

• Borrelen

oktober

• Midden Oosten

november

• Het grote Kerstnummer

december
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DOELGROEPINDIC ATIE

25 - 65 jaar

DOEL:

Geïnteresseerd in
bereidingswijze
Willen graag meer weten over
de herkomst van producten

INTERESSES

Duurzaamheid
Reizen
Huis & tuin
Nieuws
Herkomst

W W W.FNLMEDIA.NL

WIE IS DE
FOODIES LEZER?
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 online kanalen
van foodies. Hij/zij laat zich graag adviseren over goede producten en
vindt het interessant om nieuwe producten uit te proberen. Ze struinen
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.

ADVERTEREN
IN FOODIES
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.
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TARIEVEN 2021
Voor speciﬁeke wensen, aanleverspeciﬁcaties of het opmaken van
advertenties en banners, neem contact op via telefoonnummer
+31 (0)6 53 18 60 58 of stuur een email naar sales@fnl.nl.
Promotiemogelijkheden
• Advertenties
• Banner advertising
• Advertorials
• Inserts
• Prijsvragen
• Werfpremies
• Lezersacties
• Mail & win acties
• Shopping

• Nieuwsbrief
• Product placement
• Receptontwikkeling
• Social Media
• Storytelling

Advertentietarieven Print
Formaat

Prijs

1 / 1 pagina (220 x 276 mm)

€ 3200,-

1 / 3 Shopping

€ 1250,-

Advertorial

vanaf € 3950,-

2 / 1 pagina (440 x 276 mm)

€ 5400,-

1 / 2 pagina (220 x 138 mm of 110 x 276 mm)

€ 1950,-

30% positioneringstarief op cover

Kijk voor meer informatie op
www.fnl.nl/mogelijkheden

Aanleveren materiaal
Voor meer informatie, de aanleverspeciﬁcaties en ons PDF-proﬁel gaat
u naar www.fnl.nl/speciﬁcaties of stuur een mail naar ads@fnl.nl.

Advertentietarieven Online
Formaat

Prijs

Branded content incl. FB post

v.a. € 695,-

Nieuwsbrief item

v.a. € 495,-

Social media post

v.a. € 250,-

Run of Network

september 2019 • € 6,79

september 2019
Het grote Italië-nummer met Maarten van den Berg

Het grote

MEER DAN

40

RECEPTEN

nummer

Perfecte pasta
Tips van Toscanini

Formaggio

• Gerookte ricotta
• Burrata met vijgen-portdip
• Pasta met spek en pecorino

www.foodiesmagazine.nl

Maak antipasti met

Maarten van den Berg
En ook nog

fd1909_001000_CoverBF_ok.indd 1

4x antipasti • koken met Bergfood • De beste olijfolierecepten
01-08-19 14:45

Leaderboard (728 x 90 px)

€ 15,-

€ 13,-

Medium Rectangle (300 x 250 px)

€ 20,-

€ 17,-

Billboard (970 x 250 px)

€ 40,-

€ 34,-

Halfpage ad (300 x 600 px)

€ 29,-

€ 25,-

Mobile banner (320 x 50 px)

€ 18,-

€ 14,-

Roadblock (Leaderboard + Halfpage)

€ 45,-

€ 38,-

Premium banners
(creatieve formaten / targetgerichte plaatsingen)

prijs in overleg

