
SPECIFICATIES 2022

Al meer dan 30 jaar hét Magazine voor 
Menners in Nederland en België



MAGAZINE TARIEVEN 2022

REDACTIONELE FORMULE + DATA 2022

Hét magazine voor menners in Nederland & België
MenSport is het enige magazine speciaal voor beoefenaars en liefhebbers van mennen. In MenSport komen 
alle aspecten van het aangespannen rijden aan bod, van basis tot gevorderd, zowel voor recreatie- als 
sportmenners. Interviews met bekende en minder bekende menners, wedstrijdverslaggeving in woord en 
beeld, veterinaire items, menroutes, instructie-artikelen, diverse rassen en authentiek gerij passeren onder 
meer de revue. Al meer dan 30 jaar vindt MenSport haar weg naar vele mensport-liefhebbers door middel van 
abonnementen en de losse verkoop. www.mensport.nl/.be

Nr  Verschijningsdatum Aanleverdatum 
  ADV-materiaal

1 18 januari 2022 3 januari 2022 

2 1 maart 2022 14 februari 2022 

3 12 april 2022 28 maart 2022  

4 14 juni 2022 30 mei 2022 

5 26 juli 2022 11 juli 2022 

6 13 september 2022 29 augustus 2022 

7 25 oktober 2022 10 oktober 2022 

8 6 december 2022 21 november 2022 Jaarboek

Formaat: 1/1
B: 225 mm / H: 297 mm + 5 mm afloop (zonder snijtekens)
Plaatsing prijs FC prijs Z/W prijs FC AP*
1 x € 1.000,- € 800,- € 1.200,-
4 x € 950,- € 760,- € 1.140,-
8 x € 900,- € 720,- € 1.080,-
AP* = achterpagina

Formaat: 1/2
Staand:  B: 90 mm  H: 275 mm
Liggend:  B: 192 mm H: 135 mm
Plaatsing prijs FC prijs Z/W
1 x € 600,- € 480,-
4 x € 570,- € 456,-
8 x € 540,- € 432,-

Formaat: 1/16
Liggend:  B: 90 mm  H: 30 mm

Plaatsing prijs FC prijs Z/W
1 x  € 100,-  € 80,-
4 x  € 95,-  € 76,-
8 x  € 90,-  € 72,-

Formaat: 1/8
Liggend:  B: 90 mm  H: 65 mm

Plaatsing prijs FC prijs Z/W
1 x € 200,- € 160,-
4 x € 190,- € 152,-
8 x € 180,- € 144,-

Formaat: 1/4
Staand:  B: 90 mm  H: 135 mm
Liggend:  B: 192 mm H: 65 mm
Plaatsing prijs FC prijs Z/W
1 x € 350,- € 280,-
4 x € 332,- € 266,-
8 x € 315,- € 252,-

Materiaal:
• Prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW
• Afgewerkt: gecertificeerde PDF 
 (hoge resolutie)
• Beelden: 300 dpi (Photoshop of illustrator)

Graag deze mailen naar: 
alexandra@mediaprimair.nl of naar 
alexander@mediaprimair.nl, indien de PDF groter  
is dan 10 MB, deze versturen via Wetransfer.
(www.wetransfer.com)

Verschijningsfrequentie
• 8x per jaar

Aantal pagina’s: 68

Inleggers
• Prijs op aanvraag



SOCIAL MEDIA ADVERTISING 2022

WEBSITE TARIEVEN 2022

De website van en vóór menners met regionaal tot internationaal nieuws, uw vraag & antwoord van 
experts, uitslagen, menroutes & accommodaties, blogs, films en foto’s, en nog veel meer informatie 
voor de echte menliefhebber. 

Op jaarbasis zijn er 52.000 bezoekers waarvan 28.000 unieke bezoekers. 
Samen bekijken zij 169.000 pagina’s. 

www.facebook.com/mensportmagazine
MenSport is natuurlijk ook actief op Social Media gebied. Facebook wordt gebruikt 
om een groot netwerk van menliefhebbers te creëren en verder uit te bouwen. Zo 
brengen wij de doelgroep met elkaar in contact. Het is mogelijk gebruik te maken van 
dit netwerk, door hier uw product en/of dienst onder de aandacht te brengen. Samen 
kunnen we Facebook-acties bedenken die bij onze menners terecht komen.

Commerciële post op Facebook         € 175,- (inclusief URL)

Prijzen hierboven zijn exclusief BTW en gebaseerd op een compleet door u aangeleverde banner. Natuurlijk kunnen wij tegen meer kosten een banner 
voor u ontwerpen.

Voorbeelden van Social Media acties op Facebook:

1) Posts
- Introductie van uw merk op persoonlijke wijze
- Aankondigen van uw Events
- Nieuwsberichten rondom uw product of dienst
- Lancering van een nieuw product of dienst
- Voordelige aanbiedingen plaatsen

2) Acties
- Win een prijs door middel van:
 • Een fotowedstrijd
 • Te stemmen 
- Interactie stimuleren
 • Reactie op nieuwe producten of diensten (recensies)
 • Games, quizes, puzzels

 Video rectangle: Rectangle: Full banner homepagina Logolink
Formaat: 324 x 182 pixel 324 x 182 pixel 700 x 140 pixels  60x30 pixels

Prijs: € 250,-/maand € 250,-/maand € 200,-/maand  € 120/maand of 
     €1.000/jaar
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DIGITALE NIEUWSBRIEF TARIEVEN 2022

MenSport Digitale Nieuwsbrief
Elke maandag wordt de digitale MenSport Nieuwsbrief verzonden aan de echte 
menliefhebbers. Wekelijks worden alle abonnees met een mailadres op de hoogte 
gehouden van het laatste nieuws uit de menwereld.

Oplage: 52x per jaar wordt deze verzonden
Aantal abonnees: 6500

Via www.mensport.nl/.be kunnen menliefhebbers zich opgeven voor de digitale 
nieuwsbrief. Prijzen zijn excl. BTW en gebaseerd op een compleet door u 
aangeleverde banner. Natuurlijk kunnen wij tegen meerkosten een banner voor u 
ontwerpen. Opmaak kosten voor banner A €35,- en voor banner B €25,-

Op onze offertes en bevestigingen zijn onze advertentievoorwaarden van toepassing zoals te 
downloaden is op onze website www.mediaprimair.nl.

 Breedbeeld Banner Banner:
Formaat: 648 x 100 pixels 170 x 221 pixels

1 x plaatsen € 200,- € 175,-

2 x plaatsen € 175,- € 150,-

4 x plaatsen € 150,- € 125,-
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Neem voor meer informatie contact op met:

Alexandra Bombeeck:  alexandra@mediaprimair.nl  •  06 - 23 16 31 38
Alexander den Braber:  alexander@mediaprimair.nl  •  06 - 23 16 29 97 


