INFORMATIE
TARIEVENKAART
Ophetleven! Is het nieuwe
platform met een + voor de
inwoners van de Waterweg regio.
De staat voor:
positief en inspirerend.
voordeel voor de lezer.
mensen met net iets meer
levenservaring.
Met een eigen huis aan huis
magazine en een inspirerende
website is het onze missie
bedrijven, activiteiten, organisaties en overheden duurzaam te
verbinden met de +consumenten
in de Waterweg regio.
Met een doordachte formule
en visie zorgt Ophetleven! voor
een moderne, verfrissende en
inspirerende benadering van de
+consument in de Waterweg
regio.
Ophetleven!
• Bied unieke content gemaakt
door leeftijdgenoten.
• Wil generaties verbinden door
de authentieke verhalen uit de
regio door te geven.
• Appelleert aan levensfase en
‘gevoelsleeftijd’ in plaats van
leeftijd in jaren.
• Geeft verrassende informatie
over de Waterweg regio.

OPHETLEVEN.ONLINE

• Heeft onderscheidende fotografie
• Vertelt de verhalen achter unieke
lokale ondernemers.
Ophetleven! Gaat uit van Lokale
marketing KRACHT! We geloven in
moderne +marketing gebaseerd op
onderzoek & feiten, de kracht van de
lokale ondernemer en op maat
gemaakte content die de lezer boeit
en aanzet tot actie. Graag delen we
deze kennis met U! Speciaal voor de
klanten van Ophetleven! is een e-book
gemaakt dat alle relevante ins and
outs deelt over het bereiken van de
+doelgroep in de Waterweg regio.
Het e-book ontvangt u direct na uw
eerste plaatsing in Ophetleven!

Ophetleven!
LIFE BEFORE 50
IS NOTHING
BUT A WARM-UP!

OPHETLEVEN!
+MAGAZINE VOOR DE WATERWEG
•	Verschijnt 5x per jaar in februari,
april, juni, september en december,
• Oplage: 87.000 stuks per editie.
• Bereik: 201.615 inwoners
waarvan 40+ 100.000
• Verspreiding is huis aan huis in
drie regio’s in de Waterwegregio:
		 1.
			
		 2.
		 3.
4.
			

Maassluis, Maasland en
Schipluiden (25.000)
Vlaardingen (30.000)
Schiedam (30.000)
Verspreiding hightraffic
locaties (2.000)

De unieke wisselwerking
tussen het magazine, de website
en de aanwezigheid op diverse
sociale mediakanalen geeft u
een grote verscheidenheid aan
mogelijkheden om uw
+doelgroep te bereiken.
WWW.OPHETLEVEN.ONLINE
redeactie@ophetleven.online

INFORMATIE
TARIEVENKAART
ALLE REGIO’S
2/2 pagina
€ 2.695
1/1 pagina
€ 1.795
1/2 pagina
€ 1.195
1/4 pagina
€ 595
1/8 pagina
€ 395
			
TWEE REGIO’S
2/2 pagina
€ 1.995
1/1 pagina
€ 1.395
1/2 pagina
€ 895
1/4 pagina
€ 495
1/8 pagina
€ 295
			
ÉÉN REGIO
2/2 pagina
€ 1.599
1/1 pagina
€ 995
1/2 pagina
€ 595
1/4 pagina
€ 395
1/8 pagina
€ 195

ONLINE TARIEVEN
Bannerpositie
1 per week
Advertorial
Interview
(52 weken zichtbaar)
Opmaak Advertorial
of interview
Fotografie
Promotie Carrousel
Promotie aanbieding
v/d week
Facebook post
Bedrijfsprofiel
E-mail nieuwsbrief actie

€ 95
€ 145
€ 195
€ 95
€ 95
€ 195
€ 295
€ 45
€ 395
€ 95

• Prijzen gelden voor advertenties
en Advertorials
• Advertenties kunnen naar wens 		
worden opgemaakt,
tarief is € 55 per pagina.
• Advertorials zijn inclusief opmaak
en worden opgemaakt in de
stijl van Ophetleven!
• Bij Advertorials vanaf 1 pagina is
de fotografie inclusief.
• Bij deelname aan meerdere edities
gelden aantrekkelijke kortingen.
TOTAAL PAKKETTEN
Om uw doelgroep zowel on- als
offline zo effectief mogelijk te bereiken
tegen een aantrekkelijk tarief zijn een
4-tal pakketten (partner, expert,
premium en basis) samengesteld.
Voor meer informatie mail naar:
sander@ophetleven.online

Alle genoemde prijzen zijn
exclusief 21% BTW.

OPHETLEVEN.ONLINE

