
Platform BuitenSpelen werkt, in nauwe samenwerking met krachtige partners in het veld, aan de  
verzameling, interpretatie en verspreiding van kennis op het brede terrein van jeugd- en speelbeleid, 
en speelvoorzieningen in Nederland. Magazine, website, nieuwsbrief en sociale media vormen een  
informatie- en inspiratiebron voor iedereen die professioneel bij het spelen betrokken is.

Recent onderzoek bevestigt de positie die Platform BuitenSpelen in de afgelopen jaren heeft opgebouwd:
 3 Bijna 20.000 professionals delen kennis en inspireren elkaar via magazine, website, e-mailnieuwsbrieven en social 
 media.
 3 Lezers waarderen Platform BuitenSpelen gemiddeld met een rapportcijfer 7,6. 
 3 Lezers besteden gemiddeld 25 minuten aan een magazine waarvan 55% op het werk en 45% thuis.
 3 Van de lezers is 79% beslissingsbevoegd en/of betrokken bij aankoopbeslissingen en heeft 35% een leidinggevende   
 functie.
 3 Bijna 60% ziet advertenties en product- en projectinformatie als waardevol instrument bij hun aankoopbeslissingen.

Maak gebruik van de vele communicatiemogelijkheden om uw doelgroep effectief te bereiken. Of sluit u bij ons aan als 
Partner. Presenteer u een jaar lang aan de doelgroep op basis van een programma dat we met u samenstellen. Profiteer 
van de inzet van social media, advertenties in print en online, branded content, etc. 
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MEDIAKIT 2017

Inspiratiebron voor spelen, sporten en bewegen in 
de buitenruimte



GEWAARDEERDE FORMULE

BuitenSpelen informeert vanuit een integrale benadering 
over jeugd- en speelbeleid in de buitenruimte. Het biedt 
een boeiende mix van nieuws, achtergronden, interviews, 
praktijkcases, innovaties en columns. Lezers leren van 
elkaar, krijgen handvatten voor hun dagelijks werk én wor-
den geïnspireerd tot visieontwikkeling op buiten spelen in 
de toekomst.

Lezers waarderen de inhoud gemiddeld met een 7,6 en 
besteden binnen een week na ontvangst van het magazine 
gemiddeld 25 minuten aan elke editie. 

BEREIK UW DOELGROEP

Gemeente – bestuur 3%
Gemeente – beleid  11%
Gemeente – beheer  19%
Onderwijs 9%
Recreatie 8%
Speeltuinvereniging 7%
Advies- ontwerpbureau 15%
Leveranciers 10%
Overig 18%

EN VERDER:

 3 72% heeft minimaal Hbo-niveau opleiding genoten

3 35% heeft een leidinggevende functie

3 79% is (deels) beslissingsbevoegd bij nieuwe aanko- 

 pen of uitgaven

3 60% ziet advertenties, productinformatie als waarde- 

 volle bron om zich te oriënteren of hun aankoopproces  

 er op te baseren

SPELEN IS VOOR IEDEREEN!

Spelen is voor jong en oud, voor validen en minder-validen, voor stad en land, voor onderwijs en recre-
atie. Kortom; spelen is voor iedereen. De waarde van spelen vertaalt zich op uiteenlopende terreinen: 
gezondheid, sociale cohesie, plezier tot vastgoedwaarde aan toe. Vandaar dat spelen zich meer en meer 
laat gelden in de openbare ruimte, bij recreatiebedrijven, (basis)scholen en kinderopvangcentra. In be-
leid én bij de realisatie van speelaanleidingen. Platform BuitenSpelen wil via al zijn mediavormen hier 
een stimulerende bijdrage aan leveren.
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UW MARKETINGINSTRUMENT BIJ UITSTEK

BuitenSpelen wordt écht gelezen door uw doelgroep. En dat maakt het tot een interessant en 
onderscheidend medium om uw communicatiedoelstellingen mee te realiseren. 

PRINT MOGELIJKHEDEN

Het magazine biedt diverse advertentiemogelijkheden waarmee u invulling kunt geven aan uw corporate-, product- of 
arbeidsmarktdoelstellingen zoals:
3 Advertenties als 1/1, 1/2 of 1/4 pagina
3 Exclusieve coverposities
3 Advertorials 
3 Bijsluiters

ONLINE MOGELIJKHEDEN

De website www.platformbuitenspelen.nl biedt diverse mogelijkheden om uw organisatie en activiteiten te presenteren 
om uw bekendheid te verhogen en om leads te genereren:
3 Rectanglebanner-positie op elke websitepagina
3 Advertorial of banner in de nieuwsbrief
3 Een ‘Bedrijfslidmaatschap PRO’ inclusief onder meer een eigen bedrijfspagina, vermelding bij relevante artikelen en   
 credits om zelf artikelen te publiceren
3 Whitepapers om leads te genereren op basis van een kennisdocument

BIJNA 20.000 MULTIMEDIAAL BEREIK

De oplage van BuitenSpelen Magazine is 3.000 exemplaren. De meeleesfactor is 3,8. Waardoor het totale bereik van het 
magazine 11.400 groot is. Gecombineerd met het bereik van de website (6.500 uniek per maand) en de e-mailnieuwsbrief 
(oplage: 1.200) en sociale media (in totaal bijna 1.000 leden en volgers) realiseert BuitenSpelen een cumulatief bereik van 
bijna 20.000. LinkedIn en Twitter samen is 1.025.
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ALLES VOOR U OP EEN RIJ

BEREIK

Oplage magazine: 3.000 exemplaren

Meeleesfactor: 3,8

Bereik magazine: 11.400

www.platformbuitenspelen.nl 6.500 unieke bezoekers per maand

Bereik e-mailnieuwsbrief: 1.200 e-mailnieuwsbrieven per twee weken

Bereik @buitenspelen 725 volgers

Linkedin/buitenspelen 300 leden

VERSCHIJNINGSTABEL 2017

Editie Deadline advertenties Verschijningsdatum
1 3 maart 24 maart

2 2 juni 23 juni

3 8 september 29 september

4 24 november 15 december

TARIEVEN MAGAZINE

Magazine 1x 2x 3x 4x

1/1 pagina € 1.745,- €  1.675,- €  1.595,- € 1.540,-

1/2 pagina € 1.055,- €   1.005,- €   960,- €   920,-

1/4 pagina €   565,- €   540,- €   515,- €   490,-

TARIEVEN ONLINE

Advertorial e-mailnieuwsbrief €   355,- per plaatsing

Banner e-mailnieuwsbrief €   260,- per plaatsing

Rectangle banner €   405,- per maand

Bedrijfslidmaatshap PRO €   425,- per jaar

Whitepapers €   1.540,- eenmalig

AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES

Formaat Zetspiegel in mm Aflopend adverteren in mm

1/1 pagina 190 x 272 210 x 297  
(3 mm afsnede aan alle zijden toevoegen)

1/2 pagina liggend 190 x 132 210 x 145 (+ 3 mm)

1/2 pagina staand 90 x 272 100 x 297 (+ 3 mm)

1/4 pagina staand 90 x 132 1/4 geen bladspiegel

1/4 pagina liggend 190 x 64 1/4 geen bladspiegel

Advertenties dienen aangeleverd te worden als certified-pdf, minimaal 300dpi

AANLEVERSPECIFICATIES ONLINE

Advertorials in  

de e-mailnieuwsbrief

De advertorial bestaat uit een titel van maximaal 45 tekens (incl. spaties), een bodytekst van maximaal 

360 tekens (incl spaties), een doorlinktekst van maximaal 45 tekens (incl. spaties), een afbeelding (gif 

of jpg van 264 x 150 pixels) en de link waar u naar toe wilt linken. 

Banner in  

de e-mailnieuwsbrief

De banner wordt in de e-mailnieuwsbrief geplaatst. U dient een afbeelding 

(125 x 95 pixels) en een url waar u naar toe wilt linken aan te leveren.

Rectangle Banner op  

de website

Voor de Rectangle banner dient u een gif-bestand aan te leveren van 336 x 280 pixels en maximaal 

30kb + url.

Leaderboard Voor de leaderboard dient u een gif-bestand of jpeg aan te leveren van 728 x 90 pixels en maximaal 

100kb + url.

Heeft u vragen over de aanleverspecificaties? Neem dan contact op met onze Traffic afdeling via traffic@acquiremedia.nl 
of bel 038-4606384.



MEER WETEN EN/OF RESERVEREN?

MEER WETEN EN/OF RESERVEREN?

Neem dan contact op met uw accountmanager. Hij gaat graag met u in gesprek om op basis van doelstellingen en budget 
een maatwerk plan samen te stellen.

   Michiel Noordzij
   michiel@acquirepublishing.nl
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STADSKINDEREN

BuitenSpelen     17    

september 16 - 3

16  
BuitenSpelen   

S C H O O L

moestuin voor kookclub

vergroenen van de buurt

klimmen

ruimte om te zitten

fietsen 
stallen

soms koffie

ALTIJD SPELEN
ALTIJD SPELEN

sportclubs op het dak

Van  
speelplekken 
om de hoek, 

naar  
parkeerplekken 

om de hoek: 
hiermee ontstaat 

multifunctionele speelruimte 

voor de deur (spelen, 

verblijven en ontmoeten) en 

goed ontworpen, compacte  

parkeerplekken met bomen, 

oplaadpalen, zonnepanelen, 

en autodelen anticiperen op 

de verdere (technologische) 

ontwikkelingen
 van auto’s.

Het 
schoolplein als 

buurtplein:
goed bereikbaar, toegankelijk 

buiten schooluren, aangevuld 

met extra buurtfuncties als 

clubjes en groen. Hier ontmoet 

de buurt elkaar, kinderen en 

volwassenen. 
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  www.acquirepublishing.nl  
  038 4606384 
  info@acquirepublishing.nl 
  @AcquirePub  

  Facebook.com/AcquirePub

Esmeralda van Milgen
esmeralda@acquirepublishing.nl


