Je leven is nu op z’n best. Je weet wat je waard bent, je durft je te
laten zien en horen. Je bent de spil van familie, vrienden en je
buurt. Je kan leiden, ondernemen, lol trappen, maar ook zorgen. Je
omarmt je levensfase en je wilt er goed uit zien. Je gaat de wereld
opnieuw verkennen.
Zin biedt elke vier weken:
- De beste verhalen om jou een extra zetje te geven
- Spannende en liefdevolle portretten van bijzondere mensen
- De laatste en vooral beste cultuurtips, van boek tot festival
- Handzame reportages over geld, werk, gemak en gezondheid
- Nuchtere artikelen over mode, verzorging, shoppen en koken
- Prikkelende reisreportages over de plekken waar je benieuwd
naar bent
Zin brengt 13 keer per jaar 156 pagina’s full colour leesplezier.
Daarnaast: 365 dagen per jaar Zin.nl!
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In cijfers
Zin lezers

De lezers van Zin staan volop in het leven en hebben een bovengemiddelde
interesse voor persoonlijke ontwikkeling, familie, cultuur en reizen. De lezers
van Zin zijn consumenten met ervaring, zelfvertrouwen en levenslust en hebben
tijd en (financiële) ruimte voor zichzelf en partner. Zij is een grootverbruiker van
media, zowel print als online. Stelt kwaliteit boven prijs.
Inkomen: bovenmodaal 56%
Geslacht: 83% vrouw / 17% man
Leeftijd:: 45-70 jaar
Levensfase: 39% is werkzaam, 35% is gepensioneerd, VUT

Zin magazine

Frequentie: 13x per jaar
Verspreide oplage: 29.410 (NOM 2018 Q1 t/m 2018 Q4)
Abonnees jan. 2019: 20.000
Gem. losse verkoop: 9.370 per editie
Bereik: 158.100 NPM 2018-IV

Zin online

Zin.nl: 31.961 unieke bezoekers per maand (GA Q2 2018-Q1 2019)
85.391 pageview per maand (GA Q2 2018-Q1 2019)

Zin extra

Nieuwsbrief: 35.000 abonnees, 26x per jaar (verschijnt donderdag, even weken)
Zin Facebook: 240.588 volgers
Zin Instagram: 2.324 volgers
Zin Twitter: 1.241 volgers, plus 1.923 volgers (account hoofdredacteur Nathan
Vos)

Zinnig
Zinnig

Het katern Zinnig (16 pagina’s) is een vast onderdeel van de redactionele
formule, waarbij Zin de lezer met praktische informatie over financiën,
gezondheid en gemak handvatten geeft om goed ouder te worden.
Om hierbij de beste informatie te kunnen bieden, gaan we graag
partnerships aan met instellingen die hun expertise op deze gebieden willen
delen. Bij deze partnerships wordt de marketingboodschap van onze
partners omgezet naar advertorials en branded content om zo de lezer te
informeren.

Branded content

Binnen Zin kunnen
partners branded content
inzetten. Hierbij kan er
een door de adverteerder
opgegeven onderwerp
door de redactie
behandeld worden.
Branded content wordt
meestal ingezet om
merkoverweging of een
attitudeverandering bij
de consument te
bewerkstelligen.

Advertorials

Bij Zin is er de mogelijkheid om
een advertentiepagina in de
redactionele stijl van Zin op te
maken. Dit kan in vele
verschijningsvormen, van een
pagina in het blad tot en met een
lezersbrief, tot en met een
zogenoemde Zin& productie (zie
volgende pagina). Op deze manier
kan Zin een belangrijke bijdrage
leveren aan de marketing- en
communicatiedoelstellingen van
de adverteerder.

ZIN&
Zin&

Kenners en publiek roemen Zin om de inhoud en de
vormgeving. Ook profiteren van de look & feel van Zin? Laat
dan uw verhaal schrijven en vormgeven door de Zin-redactie.
Deze redactionele concepten, Zin& genaamd, passen
naadloos in het magazine en in het gevoel van de lezer, en zijn
niet voor niets zo populair. Voor bijvoorbeeld toeristische
bestemmingen, goede doelen en verzorging hebben we al
zeer succesvol samengewerkt!

ZIN & MIVA
Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen. Daarom helpt
M I VA lokale pioniers in A frika, A zië en Latijns-A merika met onm isbare
ver voers- en com municatiem iddelen als een brom mer, computer,
kameel of ambulance. Dokter Eleazer (28) uit I ndia k reeg met steun van
M I VA een auto zodat hij nóg meer mensen kan helpen.

‘I k maakte al jong de keuze:
ik word dokter’
Dokter Eleazer (zie ook de
vorige pagin a) d raagt speciale schoenen en loopt met een
kru k – als kind overleefde h ij
de ergste vorm van polio.
Eleazer bracht een groot deel
van zijn jeugd door in zieken hu izen , en heeft du s zelf
erva ren hoe belangrijk het is
om toegang te h ebben tot
gezondheidszorg, zeker in
een land als Ind ia.
Hij maa kte al jong de keu ze:
ik word dokter. En wel voor
diegenen die a nders geen
zorg zouden ontvangen.
Eleazer werkt nu vijf dagen
per week in de sloppenwijken
van Hyderabad. Hij ontva ngt
zo’n honderd patiënten per
week, en du izenden men sen

krijgen door hem toegang tot
medische hu lp. Hij voorziet
ze van medicijnen, en geeft
basiszorg als bloeddruk
opnemen en vaccineren .
Na zijn werk in de slu ms rijdt
h ij elke middag naar het pa lliatief centru m in Hyderabad,
waar h ij stervende patiënten
begeleidt en hu n lijden
verzacht door het toed ienen
van morﬁne.
De auto die Eleazer da n kzij
MIVA kon aan sch affen, is
voor hem een geschen k u it de
hemel. MIVA steu nt nog veel
meer lokale helden: man nen
en vrouwen die hu n bestemming móeten bereiken en zo
de wereld mooier maken.
Meer in formatie: Miva .nl

Dokter Eleazer, India

M ee op reportersreis naar Nepal?
Bent u avontuu rlijk aa ngelegd en houdt u va n sch rijven , ﬁlmen
of fotogra feren? Zin en MIVA orga n iseren een reportersreis
n aar een MIVA-project in Nepal. En er mag één lezer mee!
De win naa r vliegt eind febru ari 2017 n aar Kath ma ndu om in
een klein team een reportage voor Zin te maken , over Taskila
Nicholas. Zij zet zich in voor de a llera rmsten in Nepa l.
Ie ts vo or u? Ga snel n aar Miva .nl/ reportersreis en doe mee!

Taskila Nicholas, Nepal

Inschrijven kan t/ m 8 januari 2017. Uit alle inzendingen worden
er vijf geselecteerd. Deze ﬁnalisten komen 21 januari naar MIVA
in ’s Hertogenbosch, waar de winnaar wordt gekozen. De winnaar
schrijft mee aan de reportage voor Zin en online. En deelt zijn/
haar ervaringen zoveel mogelijk binnen het eigen netwerk, op
social media en de lokale media. Vertrek eind februari, voor een
week. MIVA. Bestemming binnen bereik.

Zin & M I VA
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repor tersreis

Native: wereldreiziger
Native

Voor partners uit de reis- en cultuurbranche, maar ook voor
andere partners voor wie wereldwijsheid een waarde is,
ontwikkelde Zin het concept Wereldreiziger. Hierin kan een
bestaand persoon zijn of haar reiservaringen delen, en
zodoende de eigen expertise bewijslast geven. Maar dan
zodanig dat het wel een feest voor de ogen is.

Reizen en lezersaanbiedingen
Zin en reispartners

Een redacteur maakt in
samenspraak met een
reisorganisatie een reis die
interessant is voor de lezers
van Zin. Een reportage van
deze reis verschijnt in Zin en
op de website, en de content
is hierbij na overleg tevens
beschikbaar voor de
reispartner. Bij dit reisverhaal
krijgt de reispartner ook de
mogelijkheid om een
lezersaanbieding te plaatsen,
die in de verschillende
kanalen wordt doorgeplaatst.

Zin aanbieding

Binnen Zin is het mogelijk om als adverteerder
een redactionele lezersaanbieding te plaatsen.
Hierbij wordt de aanbieding van een
adverteerder aan de consument gepresenteerd
binnen de redactionele formule. Voorwaarde
hierbij is wel dat de adverteerder echt
voordeel biedt aan de lezer.

Themanummers
Zin realiseert graag themanummers met partners. De afgelopen vier jaar maakte Zin drie keer
een themanummer in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Veel reportages, interviews,
achtergrondverhalen en uit-tips werden afgestemd op de behoeftes van de opdrachtgever.

Events

Workshops

De Zin-workshops kenmerken zich door een hoge kwaliteit van aanbod voor een kleine groep. Je leert en ervaart in
korte tijd veel, en daarbovenop doe je nieuwe, waardevolle ontmoetingen op. Eerdere workshops (o.a. fotografie,
schrijven, beauty) waren snel uitverkocht en leverden veel enthousiaste reacties op bij de deelnemers. Wij gaan graag
met partners aan de slag voor een unieke workshop.

Events

lezersdagen

Om meer binding met de lezers te creëren, en lezers onderling te binden, organiseren
we ook Zin lezersdagen. Zoals de Zin columnistenmiddag, waarbij alle columnisten
optreden en we samen met de lezers een gezellig middag hebben, onder het genot
van een borrel en een hapje. Een belangrijk moment om de lezers te ontmoeten en
open te staan voor vragen, verbeteringen en een gezellig praatje. Ook hierin kunnen
we met partners een samenwerking realiseren.

Events

Lezingen

Boeken, voorstellingen, exposities. Een product met een bijzonder verhaal onder de aandacht
brengen? Wij maken graag een combinatie: een lezers-event, zoals een lezing of een rondleiding,
in samenhang met de campagne die u voor ogen heeft.

Planning
Editie

Verschijningsdatum

Sluitingsdatum Advertentie

Aanleverdatum PPP

1

11-12-2018

08-11-2018

16-11-2018

2

08-01-2019

03-12-2018

11-12-2018

3

05-02-2019

03-01-2019

11-01-2019

4

05-03-2019

31-01-2019

08-02-2019

5

02-04-2019

28-02-2019

08-03-2019

6

30-04-2019

27-03-2019

04-04-2019

7

28-05-2019

24-04-2019

03-05-2019

8

25-06-2019

21-05-2019

21-05-2019

9

23-07-2019

20-06-2019

20-06-2019

10

20-08-2019

18-07-2019

18-07-2019

11

17-09-2019

15-08-2019

15-08-2019

12

15-10-2019

12-09-2019

12-09-2019

13

12-11-2019

08-10-2019

10-10-2019

Tarieven & formaten
Advertenties digitaal
Advertenties print
Formaten

Zetspiegel BXH

Bladspiegel BXH

Tarieven ex. BTW

1/1

180 x 230

210 x 280

€ 5.630

½ liggend

180 x 110
88 x 230

210 x 137
102 x 280

€ 3.547
€ 3.547

180 x 74
58 x 230

n.v.t.
68 x 280

€ 2.365
€ 2.365

18 x 53
42 x 230
88 x 110

n.v.t.
50, x 280
n.v.t.

€ 1.773
€ 1.773
€ 1.773

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

312 x 280
259 x 280
2x 210 x 280
2x 210 x 137

€ 9.177
€ 7.403
€ 11.260
€ 7.094

½ staand
1/3 liggend
1/3 staand
¼ liggend
¼ staand
¼ vierkant
1 ½**
1 ¼**
2/1**
2/2 liggend

* 5 mm toevoegen in verband met de afsnede
** Single page aanleveren

Plaatsing
Nieuwsbrief advertorial
Facebook post
Branded item zin.nl
Branded item + facebook post
Branded item + nieuwsbrief advertorial
Branded item + nieuwsbrief advertorial
+ facebook post
Billboard (970*250)
Halfpage (300*600)
Rectangle (300*250)
Leaderboard (728*90)
Large Leaderboard (970*70/90)
Wide Skyscraper (160*600)
Mobile banner
Rectangle (330/300*250)
Banner (320/300*100/50)
Interscroller (320*480)
*o.v.b. van toestemming redactie

Tarieven ex. BTW
€ 2.000
€ 1000
€ 1.250
€ 2.000
€ 2.750
€ 3.250
€22 cpm
€20 cpm
€14 cpm
€14 cpm
€18 cpm
€18cpm
€16cpm
€11cpm
€22cpm)

Zin aanbiedingen
Formaat

Tekst ex. kop

Tarief ex. BTW

1/1
½

280 woorden*
135 woorden*

€ 1.500
€ 1.000

*Basis, Prijs/Speciaal voor Zin-lezersredactie

Contact

Sales:
Value Zipper, 020-2105463
info@valuezipper.nl
www.valuezipper.nl
Redactie:
Nathan Vos, hoofdredacteur
nathan@zin.nl
Alida Dijk, adjunct-hoofdredacteur
Alida.dijk@newskoolmedia.nl
www.zin.nl

