Factsheet 2022

HÉT MEDIAPLATFORM
Al sinds 1989 profileert Broadcast Magazine zich als hét Nederlandse mediavakblad.
BM, zoals het nu officieel heet, ambieert een onafhankelijke spilfunctie te vervullen
bij de service aan en informatievoorziening voor wie, in welke hoe danigheid ook,
betrokken is bij de Nederlandse mediawereld.

Van young professional tot ervaren mediamaker:
de ervaren mediamaker is traditioneel gezien de
kerndoelgroep van BM, maar met BMY wordt ook
de categorie 20-30 jaar volop omarmd. Om de
doelgroep in de volle breedte te kunnen bedienen,
worden ook in 2022 zowel print- als digitale media
ingezet, evenals evenementen.

BM IN 2022
Specials

BM IS OOK

Editie

Advertenties

Verschijningsdata

BM 401

15 januari

31 januari

Omroep man/vrouw

BM 402

16 maart

25 maart

-

BM 403

4 mei

13 mei

-

IMTC, International Media Top Convention

BM 404

22 juni

1 juli

-

Omroepman/vrouw van het Jaar

BM 405

24 augustus

2 september

-

BM 406

26 oktober

4 november

DMW, MIPCOM/HPB

BM 407

2 december

12 december

Omroepman

BMS, Broadcast Media Society
BMY, Broadcast Media Young

INHolland Beach Party, Media Park Hilversum
Holland Beach Party Cannes
BMTV
BM: midden in media
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PRINT

ONLINE

Totale bereik (incl. hop on partners):

Gemiddeld bereik per maand:

10.000

105.000
NIEUWSBRIEF: Verschijnt dinsdag en donderdag.

3000 abonnees (open-rate 34 %)

ADVERTENTIE FORMATEN EN TARIEVEN
(exclusief kosten drukmateriaal, extra correctie)

Full
Print full
Colour colour

Formaat

1/1*

€ 2.275

227x 297 mm

*

2/1

€ 3.500

454 x 297 mm

1/2

€ 1.385

liggend 207 x 133 mm

staand 98 x 277 mm

1/4

€ 790

liggend 207 x 62 mm

staand 98 x 133 mm

1/5

€ 500

227x 297 mm

prijzen zijn exclusief btw
*

ADVERTENTIE FORMATEN EN TARIEVEN
Advertentiesoort

Prijzen
per dag

full banner nieuwsbrief

€ 150,-

548 x 70 px

advertorial nieuwsbrief

€ 200,-

100 woorden (exl. foto/logo)

1e full banner site

exlusief 5 mm aflopp rondom

Outserts, inserts, uitklappagina’s en andere afwijkende
advertentie-uitingen op aanvraag.

Formaat

€ 75,-

700 x 150 px

2e full banner site

€ 50,-

700 x 150 px

advertorial site

€ 250,-

210 x 167 px

video

€300,-

210 x 167 px

EXTRA MOGELIJKHEDEN
Advertorial BM
Promotioneel artikel in samenwerking met de redactie (onder

Online BM weekpakket: € 650,-

de kop in samenwerking met…) kosten in onderling overleg

2 x banner nieuwsbrief en 7 dagen fullbanner website

BM Talk Pakket:
• Videogesprek in de studio ( 20 minuten) te zien via BM web-

Online BM maandpakket: € 2000,-

site en social media kanalen

• s peciale verkorte versie (teaser) voor plaatsing eigen in- en
externe netwerk.

•

2 pagina’s in de printversie met een uitgewerkt verhaal van

6 x banner en 2 x advertorial nieuwsbrief en 30 dagen fullbanner website

Vanzelfsprekend kunnen we ook een online pakket op maat voor u maken

de BM Talk sessie.

Totale kosten : € 2500,- excl. BTW

Aanleverspecificaties banners
Maximaal 50 kb / Bestandsformaatl: jpeg/gif/png
Outlook laat vaak geen bewegende (animated) gifs zien in mail
omdat het Word gebruikt om de mail te interpreteren. Houdt er
daarom rekening mee dat het eerste frame van een banner op
zichzelf moet kunnen staan en de hele boodschap dragen.

Banner laten
opmaken
Mocht u zelf geen
materiaal hebben dan
kunnen wij op basis
van uw wensen een
passende banner
maken. De kosten hiervoor bedragen € 150,-.
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