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Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL/BE John Huussen - Cluster manager - john@vipmedia.nl - +31 (0)6 51 52 08 70
NL/BE Alex Boom - Sales manager - alex@vipmedia.nl - +31 (0)6 23 26 48 71

Interesse?

856.000 contact 
momenten met vissers 

Bereik rechtstreeks uw doelgroep via onze media

Onze diensten op maat van uw eigen merk

Wenst u professionele redactieondersteuning onder ‘white label’ voor uw eigen 
website, catalogus, folder of newletter Wij zorgen ervoor!

• Tekst en redactie • Website • Vormgeving, ontwerp en design

• Video • Brochures • Vertalingen

• Foto • Dedicated e-mailing • Magazine op maat

Meer details vindt u in de corporate modules.
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MAIL & WIN! 1 VAN DE 4 BLACK CAT SHADOW SPIN FD 860 MOLENS T.W.V. € 159

NOORWEGEN
Loppa  
topstek!

WINTERMISSIE
50+ BAARS

8 7 1 1 2 7 3 9 9 2 8 2 5

0 1 9 0 2

BP

25 WINTERTIPS

| Nr.2  februari 2019  € 6,25 |

KLEUR JE 
AASVIS EENS!

ROVERS

WITVIS 
Gewoon in  
de buurt

SPEEDJIGPARADIJSGEEN KOPZORGEN

Rovers
NUMMER 01 ∙ JANUARI 2019

h e t  u l t i e m e  r o o f v i s m a g a z i n e

STREETFISHING A’DAM

FIREBALL VOOR LUIE SNOEK

HANDIGE OPBERGKOFFER!

FISH FINDER

Magazines
• Beet

• Rovers

• Karper

Websites, newsletters, Facebook, ...
• Beet.nl

• Roofvisnet.nl

• Totalfishing.nl

• Karper-magazine.nl

Campagnes op maat
• Advertorials

• Video

• Reviews

• Fotowedstrijden

• Onze creativiteit, uw troef

Meer dan 50.000 ex.  
in circulatie

Meer dan 325.000 unieke 
bezoekers per maand

Ontdek het grootste on- en offline 
mediaplatform over sportvissen 

van de Benelux
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Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL/BE John Huussen - Cluster manager - john@vipmedia.nl - +31 (0)6 51 52 08 70
NL/BE Alex Boom - Sales manager - alex@vipmedia.nl - +31 (0)6 23 26 48 71
NL/BE Edwin Fijnaut - Online sales manager - edwin@vipmedia.nl - +31 (0)6 24 49 94 91

Interesse?

9 corporate-modules

Tekst en redactie
Vipmedia creëert gespecialiseerde branded content voor een optimale vindbaarheid en gericht bereik in de juiste doelgroep. We doen dat 

met een team van professionals bestaande uit online redacteuren als gespecialiseerde content-marketeers.

Denk hierbij aan persberichten, interviews, blogs, productbeschrijvingen of artikelen.

Video
“De kans op conversie van een product of dienst is 64%-85% hoger na het bekijken van een productvideo” (bron: Google Analytics, 2017). 

Anno 2019 kun je niet meer om video heen, je versterkt je merk, bindt je klanten en verbetert je vindbaarheid op internet.

Foto
Een goede afbeelding vertelt meer dan 1000 woorden. Vipmedia brengt beeld succesvol tot leven en is gespecialiseerd in 

doelgroepgerichte fotografie. Op basis van een beknopte briefing realiseren we een op maat gemaakte bedrijfsreportage, foto’s voor 

gebruik op social media, brochures, magazines en websites, inclusief beeldbewerking.

Website
Een nieuwe website of upgrade van de bestaande website? Het schrijven van prettig leesbare content voor websites is een vak apart. 

Teksten moeten aansluiten bij zoekopdrachten van gebruikers en concreet en to-the-point zijn geschreven. Vipmedia adviseert in en 

produceert alle soorten content voor websites zoals persberichten, blogs, vlogs, fotografie, productomschrijvingen en informatiepagina’s.

Brochures
Een brochure, folder, flyer of een complete catalogus? We werken met een uniek design binnen de gewenste huisstijl, zorgen voor een 

verrassende lay-out en gespecialiseerde tekstuele content naar wens.

Dedicated e-mailing
Bij een dedicated e-mailing of nieuwsbrief met design in de gewenste huisstijl of look & feel wordt met exclusieve, branded content de 

volledige database van nieuwsbrief-ontvangers bereikt met een unieke campagne van uw bedrijf of merk.

Vormgeving, ontwerp en design
Een brochure, een uitnodiging voor een evenement, een e-mailing, een nieuwsbrief, social media post, banner of een advertentie. Alles wat 

je vanuit je of merk wil communiceren wordt sterker als het ondersteund wordt door een consistente vormgeving. Expressie en creativiteit 

vertaald in vormgeving met een duidelijke visie.

Vertalingen
Op welk professioneel niveau en in welke branche je ook communiceert: je wilt er zeker van zijn dat de vertaling van de boodschap 

helemaal overkomt zoals die bedoeld is. De beste vertaling is een kwestie van vakkennis, ervaring en nuances. Van het juiste woord op het 

juiste moment. 

Magazine op maat 
Een eigen tijdschrift of relatiemagazine? Wij maken het met veel enthousiasme en zorgen dat ervoor dat er een (digitale) uitgave ligt waar je 

als bedrijf of merk trots op kunt zijn. Van conceptontwikkeling en planning tot contentcreatie, eindredactie en eventueel drukwerk. Vipmedia 

begeleidt het hele traject van A tot Z.
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Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL/BE John Huussen - Cluster manager - john@vipmedia.nl - +31 (0)6 51 52 08 70
NL/BE Alex Boom - Sales manager - alex@vipmedia.nl - +31 (0)6 23 26 48 71

Interesse?

Omschrijving Formaat b x h Prijs €
1/4 liggend 185 x 63 mm 555
1/4 staand 90 x 126 mm 555
1/2 liggend 185 x 126 mm 1.065
1/2 staand 90 x 260 mm 1.065
1/1 aflopend 215 x 280 mm* 2.100
* Aflopend +3 mm snijwit rondom en voorzien van snijtekens.
Rubrieksadvertentie 1 vak 44 x 32 mm 60**

2 vak 95**
** Tarief per plaatsing. Minimaal 3 plaatsingen.
Losse bijlage op aanvraag.

> Aanlevering uiterlijk 4 weken vóór verschijningsdatum. 300 dpi PDF. Tekst in lettercontouren.

Editie Verschijningsdatum

01/2019  13-12-2018

02/2019  24-01-2019

03/2019  21-02-2019

04/2019  21-03-2019

05/2019  18-04-2019

06/2019  16-05-2019

07/2019  13-06-2019

08/2019  18-07-2019

09/2019  15-08-2019

10/2019  12-09-2019

11/2019  10-10-2019

12/2019  14-11-2019

 Magazine
BEET-ROVERS
• Verschijnt 12x per jaar
• 48.000 bereik in print
• Abonnees en losse verkoop
• Deelname beurzen en evenementen
• Korting bij meerplaatsing

Omschrijving Formaat in pixels Prijs per maand
Super leaderboard  970 x 90 200
Super leaderboard 2 1110 x 137 200
Leaderboard 728 x 90 175
Larger rectangle 350 x 584 125
medium rectangle 300 x 250 125
Medium rectangle 2 350 x 292 125

Advertorial + Facebook per plaatsing 250

 Website
WWW.BEET.NL
• 24.000 pageviews per maand
• 12.000 bezoekers per maand 

Omschrijving Soort Prijs €
Post Item 250 per plaatsing

Post + website Item 350 per plaatsing

 Facebook
• 7.800 Likes en groeiend
• Gemiddeld bereik per bericht 2.100

Omschrijving Soort Prijs €
Post Item 100 per plaatsing Instagram

• 1.000 volgers en groeiend
• Gemiddeld bereik per bericht 100

Omschrijving Soort Prijs €
Post of banner 250
Dedicated 1000

• + 13.500 abonnees
• 1 x per maand

        Nieuwsbrieven

Beet bestaat al sinds 1976 en is daarmee het toonaangevende hengelsportmagazine van 

Nederland en België. Samen met het specialistische magazine Rovers omvat Beet elke 

maand 100 pagina’s, met daarin de mooiste visavonturen, duidelijke ‘how to’ artikelen, tips 

en tricks van specialisten en de nieuwste producten.

Naast dat rovers elke maand als katern van 24 pagina’s in Beet verschijnt, worden elke 

3 maanden deze katernen gebundeld tot Rovers special die uitgezet wordt in de losse 

verkoop.

• Leeftijd en geslacht: 16 tot 65 jaar, overwegend man 
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Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL/BE John Huussen - Cluster manager - john@vipmedia.nl - +31 (0)6 51 52 08 70
NL/BE Alex Boom - Sales manager - alex@vipmedia.nl - +31 (0)6 23 26 48 71

Interesse?

Omschrijving Soort Prijs €
Post Item 250 per plaatsing

Post + website Item 350 per plaatsing

Editie Verschijningsdatum

116  31-01-2019

117  04-04-2019

118  06-06-2019

119  08-08-2019

120  03-10-2019

121  28-11-2019

 Facebook

Omschrijving Formaat b x h Prijs €
1/4 liggend 185 x 63 mm 305
1/4 staand 90 x 126 mm 305
1/2 liggend 185 x 126 mm 560
1/2 staand 90 x 260 mm 560
1/1 aflopend 215 x 280 mm* 1.025
2/1 aflopend 430 x 280 mm* 1.990
* Aflopend +3 mm snijwit rondom.

Losse bijlage op aanvraag.

> Aanlevering uiterlijk 4 weken vóór verschijningsdatum. 300 dpi PDF. Tekst in lettercontouren.

 Magazine
KARPER
• Verschijnt 6x per jaar
• 32.000 bereik in print
• Abonnees en losse verkoop
• Deelname beurzen en evenementen
• Korting bij meerplaatsing

KARPER
• 9.200 Likes en groeiend
• Gemiddeld bereik per bericht 3.000

Omschrijving Soort Prijs €
Post Item 100 per plaatsing Instagram

KARPER_MAGAZINE
• 4.900 volgers
• Gemiddeld bereik per bericht 550

Omschrijving Soort Prijs €
Post of banner 150
Dedicated 750

KARPER
• + 3.400 abonnees
• 6 x per jaar

        Nieuwsbrieven

 Website
WWW.KARPER-MAGAZINE.NL
• 8.000 pageviews per maand
• 4.900 unieke bezoekers

Omschrijving Formaat in pixels Prijs per maand
Super leaderboard  970 x 90 150
Super leaderboard 2 1110 x 137 150
Leaderboard 728 x 90 125
Larger rectangle 350 x 584 100
medium rectangle 300 x 250 100
Medium rectangle 2 350 x 292 100

Advertorial + Facebook per plaatsing 250

Karper wordt door karpervissers voor karpervissers gemaakt. Elke uitgave staat bol 

van de beste avonturen in binnen- en buitenland, praktijkgerichte tips, verschillende 

technieken, rig artikelen en natuurlijk de nieuwste producten. Ieder artikel is voorzien van 

schitterende foto’s en gedetailleerde illustraties om de juiste sfeer, de vangsten en de 

gebruikte technieken van de auteur zo goed mogelijk weer te geven. Karper verschijnt 

7x per jaar, zowel in print als digitaal. Het magazine is online (inter)actief met een eigen 

website en verschillende social media kanalen.

•  Leeftijd en geslacht: 16 tot 65 jaar - overwegend man
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Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL/BE John Huussen - Cluster manager - john@vipmedia.nl - +31 (0)6 51 52 08 70
NL/BE Alex Boom - Sales manager - alex@vipmedia.nl - +31 (0)6 23 26 48 71

Interesse?

Omschrijving Formaat b x h Prijs €

Banner 1

285 x 380 px

In de rubriek van uw keuze met 

een link naar uw eigen website.

100 p/mnd*

Banner 2

1170 x 144 px

Animatie in de rubriek van uw 

keuze met een link naar uw eigen 

website, inclusief promotie!

175 p/mnd*

Banner 3

728 x 90 px

Altijd zichtbaar boven iedere 

pagina met een link naar uw eigen 

website, inclusief promotie. Dit is 

de absolute topplek om uw bedrijf 

te promoten, indien er plek is. 

Op deze positie roteren namelijk 

maximaal 6 banners.

295 p/mnd*

Advertorial + Facebook per plaatsing 250

* Minimaal 6 maanden

Omschrijving Soort Prijs €
Advertorial Item 250 per plaatsing

Post + website Item 350 per plaatsing

 Website

 Facebook

WWW.TOTALFISHING.NL
• 319.000 pageviews per maand
• 53.000 unieke gebruikers per  

maand

Totalfishing
• 14.000 Likes en groeiend
• Gemiddeld bereik per bericht 500

Bij Banner 2 en 3 betekent dat:

• wij nieuwe artikelen van u zullen 

plaatsen waarin wij onze lezers 

duidelijk doorverwijzen naar uw 

bedrijf

• wij voor u ook speciale acties en/of 

open dagen onder de aandacht bij 

onze lezers middels de homepage

• er een winkelbezoek plaatsvindt, 

een auteur van Totalfishing 

komt persoonlijk bij u in de 

zaak voor een interview met 

fotografie en van de 

zaak en nieuwe producten

Total Fishing is een onafhankelijk internetmagazine over alles wat met sportvissen te 

maken heeft. Total Fishing brengt nieuws, verhalen, beursverslagen, productinformatie en 

vangstverslagen van alle disciplines binnen de hengelsport. Bovendien brengt Total Fishing 

een aantal vaste rubrieken, zoals Rivier in het vizier, Zicht op zeebaars en Witvis perikelen. 

Plus twee zeer veel bezochte pagina’s Vangstverslagen en Vraag en aanbod waar de 

bezoekers hun vangsten en vragen kunnen delen.

• Leeftijd en geslacht: 18 tot 50 jaar - overwegend man
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Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL/BE John Huussen - Cluster manager - john@vipmedia.nl - +31 (0)6 51 52 08 70
NL/BE Alex Boom - Sales manager - alex@vipmedia.nl - +31 (0)6 23 26 48 71

Interesse?

Omschrijving Soort Prijs €
Post Item 250 per plaatsing

Post + website Item 350 per plaatsing

 Website

 Facebook

WWW.ROOFVISNET.NL
• 38.000 pageviews per maand
• 20.000 unieke bezoekers per maand

ROOFVISFORUM
• 360.000 pageviews per maand
• 36.000 unieke bezoekers

ROOFVISNET
• 3.300 Likes en groeiend
• Gemiddeld bereik per bericht 2.000

Omschrijving Formaat in pixels Prijs per maand
Super leaderboard  970 x 90 300
Super leaderboard 2 1110 x 137 300
Leaderboard 728 x 90 250
Larger rectangle 350 x 584 175
medium rectangle 300 x 250 175
Medium rectangle 2 350 x 292 175

Advertorial + Facebook per plaatsing 250

Roofvisnet is de grootste roofvis-gerelateerde website van de Benelux. Roofvisnet bevat 

een gigantische database aan verhalen, video’s en productinformatie. Sinds oktober 2015 

is Roofvisnet volledig vernieuwd en responsive geworden. Het online roofvisplatform omvat 

bovendien een forum van meer dan 31.500 unieke bezoekers per maand. De website is 

volledig geoptimaliseerd voor mobiele apparaten en social media kanalen. 

•  Leeftijd en geslacht: 16 tot 40 jaar - overwegend man
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