Plus Reisspecial
De Plus Reisspecial is een populaire reisbijlage van Plus Magazine.
Deze bijlage verschijnt 2 keer per jaar op het moment dat de consument
zicht
oriënteert op zijn volgende vakantie. De Reisspecial is opgebouwd uit:
● redactie
● advertenties
● Plus Promotiepagina (advertorials).
Verschillende vakantiebestemmingen:
● dichtbij huis
● ver af
● stedentrips
● cruises
● zon - en wintervakanties
Tevens kan de consument informatie aanvragen middels de centrale
antwoordkaart.
De Plus Reisspecial is iedere keer weer een belangrijke informatiebron voor de lezers.
Voor adverteerders is de Plus Reisspecial een sterke leadgenerator. De centrale antwoordkaart waar u
gratis een vermelding op krijgt wordt door de lezers makkelijk ingevuld. Ook kunnen zij via internet
reageren. De respons wordt door MediaPlus BV snel verwerkt. De NAW – gegevens, van de in uw
boodschap geïnteresseerde lezers, worden u via email aangeboden.

Bladprofiel
Verschijningsfrequentie:

2 x per jaar

Sinds:

2005

Omvang:
Abonnementsprijs:

36 / 44 pagina’s
Lidmaatschapsabonnementen

Uitvoering:

Gehecht

Uitgever:

SPN, Senior Publications Nederland, Baarn, 035-6925210

Oplage:

210.000 Exemplaren (bij Plus Magazine)

Lezersprofiel (Socio-demografisch) Bron: NOM Printmonitor 2019-111
Geslacht:

man: 38% / vrouw: 62%

Leeftijd:

Jonger dan 50 jaar:
50- 64 jaar:
Ouder dan 65 jaar:

10%
30%
60%

Opleiding:

Laag:
Midden:
Hoog:

33%
37%
30%

Welstand:

W1 en W2:
W3:
W4 en W5:

27%
21%
52%

Nielsen:

3 grote steden:
Rest west:
Noord:
Oost:
Zuid:

15%
29%
10%
23%
23%

Verschijningsdata 2021
Editie:
Verschijningsdata:

Aanleverdata advertenties: Advertorials:

Voorjaar
Najaar

15 februari 2021
12 juli 2021

26 maart 2021
20 augustus 2021

8 februari 2021
5 juli 2021

Advertentietarieven (op basis van een Full Colour plaatsing en exclusief BTW.)
Formaat:
1/1 pagina full colour
1/1 promotiepagina
2/1 redactiepagina

Tarief 2021:
€ 8.500,00
€ 8.500,00
€ 14.000,00

Deze tarieven zijn inclusief opmaakkosten en responsafhandeling.
U kunt deelnemen aan deze Reisspecial d.m.v. het plaatsen van een PR Promotie. Deze bestaat uit een
1/1 f.c. advertorial inclusief gratis vermelding op de centrale antwoordkaart. Om de kwaliteit en
uitstraling eenduidig te houden verzorgen wij de opmaak. Tekst en beeldmateriaal worden door u
aangeleverd.
Wilt u dit niet dan kunt u uw eigen advertentie aanleveren. Om het de lezers zo makkelijk mogelijk te
maken dienen de responsaanvragen exclusief via de centrale antwoordkaart te lopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MediaPlus bv: info@mediaplusbv.nl / 035-6925999
www.mediaplusbv.nl

