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Best Practices voor 20.000 beslissers

Partnertarief
en advertenties 2018
Compleet mediaplan ligt klaar

Verover de markt!

Website P+ People Planet Profit

Wat is ons thema voor 2018?
De redactie van P+ People Planet Profit werkt dit jaar aan de publicatie 
van twee Marktboeken. Het motto van 2018 is: Verover de markt! 
Elke week verkennen wij samen met partners hoe duurzame bedrijven 
met hun aanbod van producten en diensten een steeds groter 
marktaandeel claimen. Maak gebruik van ons gewaardeerde platform 
om ook uw ambities te etaleren.

Hoe ziet ons mediaplan voor partners eruit?
P+ biedt een compleet mediaplan. Met journalistieke technieken 
 onderzoeken en beschrijven wij uw markt en de kansen op verduur
zaming. Het eerste resultaat is een digitale P+ Special van minimaal 
2 pagina’s, met eigen cover. Deze productie wordt ondersteund door 
een nieuwsbericht op de website van P+. Dit bericht en de Special zijn 
het exclusieve onderwerp van ons wekelijkse eZine, dat naar ruim 
15 duizend lezers wordt gemaild. Ook ondersteunen wij de inhoud 
met berichten via sociale media zoals onze netwerken op Twitter, 
LinkedIn en Facebook. Partners mogen vrij gebruik maken van de 
kopij en de PDF op eigen website plaatsen. Ten slotte worden de 
 digitale Specials gebundeld in de met groot vakmanschap gedrukte 
P+ Marktboeken. Partners krijgen een deel van de oplage van 
5.500 exemplaren voor eigen verspreiding. Uit lezersonderzoek weten 
we dat P+ graag wordt doorgegeven. Daarom ziet deze uitgave eruit als 
een relatiegeschenk. 

Kan ik ook adverteren?
Dat kan zeker, zowel in de digitale P+ Specials als in de bundeling van 
de Specials tot Marktboeken. Weet dat uw advertentie wordt gezien 
door topbeslissers. Het totale bereik van onze mediauitingen schiet 
ver over de 20 duizend geïnteresseerden heen. Meer dan de helft is 
werkzaam in het bedrijfsleven, de overige lezers zijn gelijk verspreid 
over de overheid, hoger onderwijs en maatschappelijke organisaties.
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Joyce van der Est en Arie Koornneef 

De ambities van de 
nieuwe directie asN Bank

Verdubbel
aantal klanten

PartnertarIeFKaart en advertenties 2018

Wat zijn de verschijningsdata en tarieven voor 2018?

Bereik:  Totaal 20.000
Frequentie:  + Digitale P+ Specials wekelijks
 + Bundeling Marktboeken 2 x per jaar

Advertentietarieven digitale P+ Specials 
1/1 pagina, kleur  1.000 euro  

Advertentietarieven Marktboeken
  1 x  2x  
1/1 pagina, full colour  3.000 euro 2.500 euro 
1/2 pagina, full colour  1.750 euro  1.500 euro 

Verschijningsdata Marktboeken 2018  Aanleverdata advertenties 
Juni 2018                                     7 mei 2018
December 2018                               5 november 2018

Met plaatsingsverzoeken wordt rekening gehouden, garanties kunnen we helaas niet geven. 
Bijzondere advertentieformaten, ingezonden mededelingen, (regionale) bijsluiters of 
meehechters zijn mogelijk.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21 procent btw.

Technische gegevens en formaten

Druk:  Offset vellenpers, full colour
Paginaformaat:  230 x 290 mm (b x h)
 (+ 3 mm rondom meegeven voor aflopende advertenties)
Advertentiemateriaal:   Certified PDF (cPDF). PDF settings: MagazineAds1v4.  

Wij verzoeken u al uw advertenties als Certified PDF aan te leveren.  
Voor afwijkende bestanden of niet druk of paginagereed materiaal 
worden kosten in rekening gebracht.

Aflopende advertenties 
(exclusief 3 mm extra rondom voor afsnede)  Breed x hoog
1/1 pagina  230 x 290 mm
1/2 pagina (liggend)  230 x 142 mm
1/2 pagina (staand)  112 x 290 mm

Formaat zetspiegel 
(voor niet-aflopende advertenties)  Breed x hoog
1/2 pagina (liggend)  200 x 125 mm
1/2 pagina (staand)  95 x 254 mm

Wat is ons basistarief voor partners?
Het partnertarief kent een basistarief, met een minimum afname van 2 pagina’s. De cover 
maken wij gratis. In dit bedrag is alles inbegrepen. Redactie, eindredactie, opmaak, fotografie, 
artwork, vormgeving, druk, verzending en publiciteit. Ook kunt u bij minimale afname van 2 
pagina’s een adressenlijst met 50 relaties inleveren, of deze oplage op een adres in Nederland 
laten bezorgen. Bel voor tarieven Jan Bom: 06 27 153 000.

Kan dit basispakket worden uitgebreid?
Heel graag. Onze ervaring is dat wij in een uitgebreidere productie inhoudelijk meer diep
gang kunnen aanbrengen en meer aspecten kunnen belichten. Wij adviseren dan ook partner 
te worden voor minimaal 4 pagina’s. Wij komen graag langs om extra wensen te bespreken en 
een speciaal op maat gemaakt aanbod te doen.

Materiaal aanleveren
Bureau Boudewijn Boer
M +31(0)6 25 485 318
E bureau@boudewijnboer.nl

Adressen

Partnerschappen, advertenties B2B en B2C
Jan Bom
T +31(0)294 255 719
M +31(0)6 27 153 000
E editor@pplus.nl
W www.pplus.nl

Ontwerp advertentie
U kunt een advertentie laten maken door de vaste ontwerpers van P+, Tineke Kooistra en 
Boudewijn Boer. Prijsopgave en aanlevering in overleg via telefoon +31(0)6 25 485 318 of 
bureau@boudewijnboer.nl.
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