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Het meest
gelezen vakblad
van de sector

Planning & Tarieven 2019

Bakkers in bedrijf
Bakkers in bedrijf is een onafhankelijk mediaplatform voor
de brood- en banketbakkersbranche. Bakkers in bedrijf
informeert dagelijks over actualiteiten, nieuws, praktische
tips en recepten via de website en de social media kanalen
als Twitter en Facebook. Zaken als winkelinrichting,
bakkerijmachines, grondstoffen, toeleveranciers en
opleidingen komen ook aan bod. De digitale nieuwsbrief met
de belangrijkste berichten wordt wekelijks verstuurd. Het
vakmagazine bericht maandelijks over achtergronden rond
brood, banket, chocolade en ijs. Aan de hand van
achtergrondartikelen, rubrieken, columns en receptpagina’s.
Thematisch zoomen we uitgebreid in op alle zaken die een
bakker in zijn dagelijkse werk bezighouden.

Lezersprofiel
Bakkers in bedrijf is bestemd voor alle professionele bakkers
in Nederland: ambachtelijk, industrieel, in het grootwinkelbedrijf, in de horeca, in de foodservice of op school.
We werken nauw samen met alle branchepartijen die er toe
doen. Zodat we niet alleen vóór de sector werken, maar ook
met. Bakkers in bedrijf wil naast de bakker staan. Dat maakt
het platform onderscheidend.

Multimediale campagne
Bakkers in bedrijf biedt verschillende mogelijkheden om
online en offline te adverteren. Denk hierbij aan een
advertentie, branded content, online bannering of online
advertorials. Deze mediakaart biedt u een overzicht van de
standaard mogelijkheden. Maatwerk is uiteraard ook
mogelijk. Onze media-adviseur helpt u graag met het
bepalen van een passende (multimediale) campagne om uw
marketingdoelstellingen te behalen.

Statistieken
Vakblad 10x per jaar, oplage 3.250
Website bakkersinbedrijf.nl
Gemiddeld 14.000 unieke bezoekers per maand
Digitale nieuwsbrief 4.250 abonnees
Facebook 1.600 volgers
Twitter 1.760 volgers

Verschijningsdata 2019 Print
Editie

Thema

Sluiting aanleveren

Verschijning

1

Bedrijfsvoering

25 januari

8 februari

2 

Bakkersvak

15 februari

1 maart

3

IJs

22 maart

5 april

4

Medewerkersspecial (+ Hygiëne Special)

18 april

3 mei

5

Grondstoffen

23 mei

7 juni

6

Chocolade

21 juni

5 juli

7

Bakkerijmachines

23 augustus

6 september

8

Feestdagen & Medewerkersspecial (+ Verpakking Special)

20 september

4 oktober

9

Industrie

18 oktober

1 november

10

Trends

29 november

13 december

Adverteren Print
Formaat

Specificatie b x h (mm)

Tarief €

1/1 pagina

230 x 300 (excl. 3 mm afloop)

2.475

1/2 pagina staand

93 x 275

1.475

1/2 pagina liggend

190 x 135

1.475

1/4 pagina staand

93 x 135

875

1/4 pagina liggend

190 x 65

875

Toeslag branded content*

+ 750 per pagina

Bijsluiter/insteker

Op aanvraag

Andere advertentieformaten

Op aanvraag

* inclusief redactie

Bakkersinbedrijf.nl & Digitale Nieuwsbrief
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt
wekelijks verstuurd, op dinsdag.

Adverteren bakkersinbedrijf.nl
Formaat

Specificatie b x h (pixels)

Tarief €

Full banner

468 x 60, 320 x 50

300 per maand

Leaderboard

728 x 90, 320 x 50

500 per maand

Large Rectangle

336 x 280, 300 x 250

600 per maand

Digitale advertorial

475

Bedrijfsprofiel

2.550

Logolink

175

Partnercontent

775

Dedicated digitaal magazine

Op aanvraag

Videoproductie

Op aanvraag

• Bannering
Uw banner wordt getoond op de homepage en/of achterliggende pagina's. Uw banner kan getoond worden in een
carrousel van maximaal 3 banners.
• Digitale advertorial
Een digitale advertorial is een kort bericht over uw bedrijf
of product dat in opdracht van u wordt geschreven en na
goedkeuring wordt geplaatst. Maximaal 250 woorden. Het
bericht wordt tussen redactionele berichten geplaatst.

• Logolink
Een logolink is een korte klikbare tekst in combinatie met een
logo, die naar een website leidt.
• Videoproductie
Een interview of productpresentatie van ongeveer 1 minuut
gemaakt door Vakbladen.com. Deze video wordt getoond op
de website van Bakkers in bedrijf en op het YouTube kanaal
en is uiteraard beschikbaar voor de eigen website en social
media kanalen.

Adverteren digitale nieuwsbrief
Formaat

b x h pixels

Tarief €

Banner

320 x 50

375

Digitale advertorial

375

Partnermailing

1.525

Specificaties online banners
Website

Nieuwsbrief

Bestandstype

jpg, gif, animated gif, html5

jpg

Kleurmodus

RGB

RGB

Resolutie

72 dpi

72 dpi

Maximaal formaat

99 kb

99 kb

Landingspagina

webadres opgeven

webadres opgeven

Aanleveren advertentiemateriaal
Voor het aanleveren van print advertentiemateriaal gebruikt u de Ad | Portal. Vanuit de Ad | Portal ontvangt u een e-mail met
het verzoek om uw advertentiemateriaal in te leveren. Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/ongewenste e-mail folder
terecht komen.
Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen (website en nieuwsbrieven) levert u in bij traffic@archermedia.nl.
U ontvangt hiervoor een verzoek vanuit de afdeling Traffic.

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Uitgeverij

Vakbladen.com
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

Uitgever

Jeroen Cnossen

Redactie

Vakbladen.com
afd: Bakkers in bedrijf
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

Advertentie-exploitatie

Archer Media
Gjelt Douma
g.douma@vakbladen.com
(0)6 46 751 467
Jamila Agoudi
j.agoudi@archermedia.nl
(0)88 226 66 87

Aanleveren materiaal

Afdeling traffic
traffic@archermedia.nl
(0)88 644 06 54

Abonnementen

Mijntijdschrift.com
info@mijntijdschrift.com
(0)88 226 66 33

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

