Over Meeting Magazine
Meeting Magazine is al 15 jaar het vakblad voor Meeting- en Eventprofessionals.
De print uitgave verschijnt in een oplage van 5000 exemplaren (NOM-gecertificeerd!) en met een
meeleesfactor van 3 personen, in combinatie met onze 10.000 abonnees op de online editie, zorgt
Meeting Magazine zes keer per jaar voor direct contact met 25.000 Meeting- en Evenplanners in heel
Nederland. Op MeetingMagazine.nl zijn alle edities altijd terug te vinden aangevuld met up to date
nieuws uit de branche.
Onze lezers zijn opdrachtgevers van zakelijke bijeenkomsten, vergaderingen, congressen,
presentaties, bedrijfsuitjes, incentives en evenementen in het bedrijfsleven, (semi-)
overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen. Te denken aan
directiesecretariaten, sales en marketingafdelingen, bookers, planners, eventorganisatoren, hrm
managers etc.
Wij inspireren, laten zien waar men terecht kan en hebben aandacht voor:
Locaties, AV, Presentatie, Techniek, Personeel, Promotie, Catering, Groepsuitjes, Incentives,
Entertainment, Decor- en Standbouw, Aankleding, Verzekering, Verhuur, Vervoer en Verkeer.

Planning Meeting Magazine 2021
Planning Meeting Magazine 2021
Meeting Magazine Deadline materiaal
MM 1, 2021
22 maart
MM 2, 2021
21 juni
MM 3, 2021
23 augustus
MM 4, 2021
25 oktober
MM 5, 2021
17 december

Drukgang
29 maart
28 juni
30 augustus
1 november
27 december

Verspreiding
9 april
9 juli
10 september
12 november
7 januari ‘22

E-magazine
8 april
8 juli
9 september
11 november
6 januari ‘22

Geografische verspreiding Meeting Magazine
Postcodegebied
1000-1999
2000-2999
3000-3999
4000-4999
5000-5999
6000-6999
7000-7999
8000-8999
9000-9999

% van Verspreiding
17,0%
13,3%
20,1%
8.6%
13.3%
10.4%
8.9%
4.6%
3.7%

Advertentie tarieven Meeting Magazine 2021
Print uitgave (oplage 5000 exemplaren)
 1/4 pag advertentie à
 1/2 pagina advertentie à
 1/1 pagina advertentie of artikel à
 2/1 pagina advertentie of artikel à
 4/1 pagina artikel à
 Cover + 4 pagina coverstory à
 Insert à

€ 450,- (1x),
€ 750,- (1x),
€ 1250,- (1x),
€ 1875,- (1x),
€ 2800,€ 3400,€ 1450,-

€ 395,- (3x),
€ 660,- (3x),
€ 1100,- (3x),
€ 1650,- (3x),

€ 340,- (5x)
€ 570,- (5x)
€ 950,- (5x)
€ 1425,- (5x)

E-magazine (oplage 10.000+ adressen)
 banner 200x200 pixels à € 99,- per plaatsing
 banner 200x400 pixels à € 199,- per plaatsing
 banner 1000x200 pixels à € 299,- per plaatsing
Website (circa 8000 bezoekers per maand)
 Standaard banner 320x120 pixels à € 99,- per maand
 Center banner 576x380 pixels à € 199,- per maand
 Footer banner 940x200 pixels à € 249,- per maand
 Header banner 940x223 pixels à € 299,- per maand
 Afspelen video bij nieuwsberichten à € 249,- per maand
 Fotoslideshow achtergrond website à € 349,- per maand
Nieuwsbrief (oplage 10.000+ adressen)
 banner op plek 1 t/m 4 in nieuwsbrief à € 129,- per maand
 Banner op plek 5 t/m 8 in nieuwsbrief à € 99,- per maand
 Advertorial op plek 1 of 2 in nieuwsbrief à € 199,- per maand
 Advertorial op plek 3 t/m 5 in nieuwsbrief à € 149,- per maand
 Advertorial op plek 6 en verder in nieuwsbrief à € 119,- per maand
Direct Mailing (oplage 10.000+ adressen)
 Direct Mailing naar nieuwsbriefabonnees (10.000) Meeting Magazine à € 799,- per keer
Social Media
 Alleen redactionele bijdragen en evenementen (zoals site visits) worden gedeeld via Twitter
en LinkedIn bij een lopende samenwerking
Overige diensten:
 Vormgeving - Opmaak advertenties en/of banners (kosteloos inbegrepen bij partnerpakketten
 Fotoshoot - shoot op locatie/in studio van product of dienst
 Videoshoot - shoot op locatie/in studio van product of dienst voor promotiedoeleinden
 Drukwerk - Vormgeving, (eind)redactie en printen van uw drukwerk (brochures)
 Schrijfcursus - Laat ons uw (marketing)medewerkers trainen in het beter schrijven van teksten
 Tekstschrijver - Maak gebruik van onze tekstschrijvers voor uw eigen communicatie (blogs,
website, nieuwsbrieven)
 (Online) marketing – Creëren van landingspagina’s voor leadgeneratie, integreren webshop in
uw bestaande website, social media beheer & adverteren, retargeting en meer..

Partner pakketten Meeting Magazine 2021
Partner pakket 1: Online bedrijfspagina op MeetingMagazine.nl
Website
- 12 maanden opname met eigen bedrijfspagina op MeetingMagazine.nl
- Eigen inlog op website voor publiceren van persberichten, artikelen, columns of blogs
- Koppeling persberichten aan online bedrijfspagina mbt opbouw eigen ‘dossier’

Nieuwsbrief
- 2x per jaar opname met advertorial in nieuwsbrief
- 2x per jaar opname met banner in nieuwsbrief
Prijs: € 475,- voor 1 jaar

Partner pakket 2: Jaarcampagne Aanbevolen locaties
Print uitgave
- 6x advertentie in rubriek Aanbevolen locaties achterin print uitgave

Nieuwsbrief
- 2x per jaar opname met advertorial in nieuwsbrief
- 2x per jaar opname met banner in nieuwsbrief

Website
- 12 maanden opname met eigen bedrijfspagina op MeetingMagazine.nl
- Eigen inlog op website voor publiceren van persberichten, artikelen, columns of blogs
- Koppeling persberichten aan online bedrijfspagina mbt opbouw eigen ‘dossier’
- 12 maanden opname in rubriek ‘Aanbevolen locaties’ op homepage MeetingMagazine.nl
Prijs € 164,- per uitgave obv 6 edities (totaal € 984,-)

Partner pakket 3: Jaarcampagne Aanbevolen locaties i.c.m. 2 pagina artikel
Print uitgave
- 6x advertentie in rubriek Aanbevolen locaties achterin print uitgave
- 1x 2 pagina artikel over locatie/organisatie obv interview door onze redactie in uitgave naar
keuze

Nieuwsbrief
- Opname van artikel in nieuwsbrief aansluitend op verschijnen print uitgave
- 2x per jaar opname met advertorial in nieuwsbrief
- 2x per jaar opname met banner in nieuwsbrief

Website
- 12 maanden opname met eigen bedrijfspagina op MeetingMagazine.nl
- Eigen inlog op website voor publiceren van persberichten, artikelen, columns of blogs
- Koppeling persberichten aan online bedrijfspagina mbt opbouw eigen ‘dossier’
- Online publicatie + koppeling aan bedrijfspagina van artikel uit print uitgave, zodat deze ook
na publicatie online beschikbaar blijft
- 12 maanden opname in rubriek ‘Aanbevolen locaties’ op homepage MeetingMagazine.nl

E-magazine
- Opname van artikel op voorpagina E-magazine

Social media
- Delen van artikel via Twitter en LinkedIn aansluitend op verschijnen print uitgave
Prijs € 289,- per uitgave obv 6 edities (totaal € 1734,-)

Partner pakket 4: Jaarcampagne in Meeting Magazine obv 1/4de pagina advertentie
Print uitgave
- 6x 1/4 pagina advertentie in Meeting Magazine nr 1 t/m 6, 2021
- 1x in het jaar gratis uitbreiding naar 1/2 pagina advertentie

Nieuwsbrief
- 2x per jaar opname met advertorial in nieuwsbrief
- 4x per jaar opname met banner in nieuwsbrief

Website
- 12 maanden opname met eigen bedrijfspagina op MeetingMagazine.nl
- Eigen inlog op website voor publiceren van persberichten, artikelen, columns of blogs
- Koppeling persberichten aan online bedrijfspagina mbt opbouw eigen ‘dossier’
- Top ranking in straal van 10km van uw locatie op MeetingMagazine.nl/locaties
Prijs € 340,- per uitgave obv 6 edities (totaal € 2040,-)
Deze campagne kunnen we ook aanbieden obv 3 edities à € 395,- per uitgave (€ 1185,- totaal)

Partner pakket 5: Jaarcampagne in Meeting Magazine obv 1/2 pagina advertentie
Print uitgave
- 6x 1/2 pagina advertentie in Meeting Magazine nr 1 t/m 6, 2021
- 1x 1/1 pagina artikel in editie naar keuze
Nieuwsbrief
- Opname van artikel in nieuwsbrief aansluitend op print uitgave
- 4x per jaar opname met advertorial in nieuwsbrief
- 4x per jaar opname met banner in nieuwsbrief
Website
- 12 maanden banner (320x120px)aan rechterzijde MeetingMagazine.nl
- 12 maanden opname met eigen bedrijfspagina op MeetingMagazine.nl
- Eigen inlog op website voor publiceren van persberichten, artikelen, columns of blogs
- Koppeling persberichten aan online bedrijfspagina mbt opbouw eigen ‘dossier’
- Koppeling van artikel uit print uitgave aan online bedrijfspagina
- Top ranking in straal van 15km van uw locatie op MeetingMagazine.nl/locaties
E-magazine
- Opname van artikel op frontpage E-magazine
Social media
- Delen van artikel op twitter & LinkedIn aansluitend op verschijnen print uitgave
Prijs € 570,- per uitgave obv 6 edities (totaal € 3420,-)
Deze campagne kunnen we ook aanbieden obv 3 edities à € 660,- per uitgave (€ 1980,- totaal)

Partner pakket 6: Jaarcampagne in Meeting Magazine obv 1/1 pagina advertentie
Print uitgave
- 6x 1/1 pagina advertentie in Meeting Magazine nr 1 t/m 6, 2021
- 1x 2 pagina redactioneel artikel in uitgave naar keuze
Nieuwsbrief
- Opname van artikel in nieuwsbrief aansluitend op print uitgave
- 4x per jaar opname met advertorial in nieuwsbrief
- 8x per jaar opname met banner in nieuwsbrief
Website
- 12 maanden banner (320x120px) aan rechterzijde MeetingMagazine.nl
- 12 maanden opname met eigen bedrijfspagina op MeetingMagazine.nl
- Eigen inlog op website voor publiceren van persberichten, artikelen, columns of blogs
- Koppeling persberichten aan online bedrijfspagina mbt opbouw eigen ‘dossier’
- Koppeling van artikel uit print uitgave aan online bedrijfspagina
- Top ranking in straal van 25km van uw locatie op MeetingMagazine.nl/locaties
E-magazine
- 6x opname met banner 200x200px op frontpage E-magazine
- Opname van artikel op frontpage E-magazine
Social media
- Delen van artikel op twitter & LinkedIn aansluitend op verschijnen print uitgave
Prijs € 950,- per uitgave obv 6 edities (totaal € 5700,-)
Deze campagne kunnen we ook aanbieden obv 3 edities à € 1100,- per uitgave (€ 3300,- totaal)

Bovenstaande pakketten zijn slechts een selectie van de mogelijkheden voor een (jaar)campagne in
Meeting Magazine.
Op pagina 2 van dit document treft u de verschillende mogelijkheden per medium (print,
E-magazine, website, nieuwsbrief en direct mailing) met de daarbij behorende tarieven.
Op basis hiervan is het ook mogelijk om zelf een pakket samen te stellen. Als u uw wensen bij ons
kenbaar maakt, dan doen we u graag een voorstel op maat.
Wilt u dit liever in een persoonlijk gesprek met ons bespreken? We komen graag bij u langs op
locatie om de mogelijkheden voor een campagne op maat met u door te nemen en u van advies te
voorzien.
Met vriendelijke groet,
Jordey de Joode, Aysun Saruhan-Mahubessy & Ruben Jansen
Media Adviseurs
T 024 – 350 3240
Jordey@vanmunstermedia.nl I Aysun@vanmunstermedia.nl I Ruben@vanmunstermedia.nl

