
ALS RESULTAAT TELT
TwenteSport Magazine is hét sportmagazine voor de Twentse regio. 

Een regio die zowel de top– als breedtesport actief ondersteunt. 

Twente Sport Magazine legt de focus op actieve sporters en passieve 

sportliefhebbers. Human interest, achtergronden, columns, repor-

tages en interviews met bekende en minder bekende sporters. 

 Verhalen over sportclubs en de grote Twentse topsportevenementen 

vormen eveneens de basis voor dit fraaie sportmagazine. 

Dankzij een breed en geïnteresseerd lezerspubliek, een  dynamische 

vormgeving en een uniek concept, biedt Twente Sport Magazine een 

opvallend advertentiepodium. Daarmee  wordt een brede en com-

mercieel aantrekkelijke doelgroep   gegarandeerd bereikt. Twente-

Sport  Magazine biedt tal van mogelijkheden om producten en  

diensten onder de aandacht te brengen. Als advertentiepodium, maar 

vooral ook door het unieke multimediale concept, waarbij de website 

TwenteSport.com een belangrijke rol vervult. Door de combinatie 

met deze veel bezochte website ontstaat een propositie met opval-

lende meerwaarde voor adverteerders. Een combinatie die uitzon-

derlijke kansen en mogelijkheden biedt om commerciële doelen te 

realiseren, publiciteit te genereren en producten via meerdere kana-

len, waaronder social media, onder de aandacht te brengen. Bij sport 

gaat het om resultaat. Bij TwenteSport Magazine gaat het om resul-

taatgericht adverteren! 

TECHNISCHE GEGEVENS

Oplage: 15.000 exemplaren 

Frequentie: 4 x per jaar

Bladspiegel: 210 x 275 mm

Zetspiegel: 190 x 255 mm

VERSPREIDING

TwenteSport Magazine wordt verspreid onder sportverenigingen en via abonnees. Daarnaast is Twente-

Sport Magazine verkrijgbaar bij kiosken en boekhandels in de regio. 

INFO E-mail: twentesport@vandeinsemedia.nl I Website: www.twentesport.com I Twitter: @Twente_Sport

TwenteSport is via magzine.nu verkrijgbaar als download voor de iPad.
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UITGAVES 2012 VERSCHIJNING DEADLINE ADVERTENTIES AANLEVEREN

KANT&KLAAR OP TE MAKEN

Nr. 1 / 2012 17 februari 20 januari 13 januari

Nr. 2 / 2012 18 mei 20 april 13 april

Nr. 3 / 2012 17 augustus 20 juli 13 juli

Nr. 4 / 2012 16 november 19 oktober 12 oktober

UITGEVER 
Van Deinse Media b.v.
Postbus 40194
7504 RD  Enschede
Telefoon: 053 - 478 20 71
Fax: 053 - 478 20 70
E-mail: twentesport@vandeinsemedia.nl

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE
Van Deinse Media b.v.

BIJ ADVERTEREN IN HET MAGAZINE KRIJGT U EEN GRATIS NAAMSVERMELDING OP DE SITE TWENTESPORT.COM

AANLEVERSPECIFICATIES
•  Certifi ed pdf  •  Indesign (met alle fonts en af beeldingen meegeleverd) 
•  Illustrator (teksten als letter contouren)  • Scanresolutie: 350 dpi (CMYK) 
•  Advertenties aanleveren zonder kaderrand rondom.

www.vandeinsemedia.nl

ADVERTENTIES: TARIEVEN PER PLAATSING: 1X PLAATSEN 2X PLAATSEN 4X PLAATSEN    

2/1 pagina’s (spread) 420 x 275 mm* (+3 mm overvul) € 3.175,- € 2.975,- € 2.850,-

1/1 pagina 210 x 275 mm (+ 3 mm overvul) € 1.695,- € 1.595,- € 1.495,-

1/2 pagina 190 x 123 mm (= liggend formaat) € 975,- € 895,- € 795,-

 * houd rekening met een rugmarge van 8 mm

ADVERTORIALS: TARIEVEN PER PLAATSING:

2/1 pagina’s (spread) incl. redactie, fotografi e en opmaak € 3.750,-

1/1 pagina incl. redactie, fotografi e en opmaak € 2.050,-

TWENTESPORT.COM BANNERS*: TARIEVEN PER PLAATSING: JAAR HALF JAAR KWARTAAL    

Elke pagina €2000,- € 1100,- € 600,-

Voorpagina + pagina FC Twente en Heracles + 3 vrij te kiezen pagina’s + dagcolumns      € 1500,- € 800,- € 450,-

Voorpagina + 3 vrij te kiezen pagina’s + dagcolumns € 1000,- € 600,- € 350,-

3 vrij te kiezen pagina’s (excl. voorpagina) + dagcolumns € 500,- € 300,- € 200,-

Alleen voorpagina € 500,- € 300,- € 200,-

Eén vrij te kiezen pagina € 300,- € 175,- € 100,-

* formaat banner: 145 x 260 pixels

ANNO 1783

Andere advertentiemogelijkheden, advertorials, 
bijsluiters e.d. op aanvraag. 

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

TOESLAGEN MAGAZINE

Voorkeursplaatsing: 15% pagina 03 omslag: 20%

pagina 02 omslag: 30% pagina 04 omslag: 40%


