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Special Nalaten/Schenken
New Skool Media brengt in 2022 de special
Nalaten/Schenken uit. Deze special wordt meegestuurd met
6 geselecteerde titels en is ook gratis te downloaden via
onze site.
In deze special besteden we aandacht aan het opstellen van
een testament. Daarbij wordt ook gekeken naar het digitale
leven van iemand, want hoe ga je om met de facebook
pagina van een overledene.
Fiscaal gunstig schenken, en ook het opnemen van één of
meerdere goede doelen in het testament wordt uitgebreid
besproken.
De special Nalaten/Schenken verschijnt in de periode:
•

25 november – 16 december 2022

Titelselectie en doelgroep
De special wordt met 6 titels mee gestuurd.
Hiermee bereiken we 952.200 lezers.

Bruto Bereik

952.200
Deze titels hebben een hoge selectiviteit op de doelgroep:
- Donatie aan 3 of meer goede doelen in het afgelopen jaar; én
- Sterke interesse in Dier en natuur, Gezonde levensstijl,
Klimaatproblematiek; én/of
- Interesse in Maatschappij- en samenlevingsproblemen,
Milieubescherming/energievraagstukken,
Kunst en cultuur, Personal Finance
Channel
(hypotheek, pensioen e.d.)
selectiviteit *

160

Bron: NPDM 2021
* Een selectiviteitsindex geeft aan hoe goed een doelgroep
is vertegenwoordigd binnen het Channel (basis=100)

Hoog bereik binnen doelgroep
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* Channel NSM = EW, Beleggers Belangen, Roots, Seasons, Vorsten, Zin Magazine

Doelgroep:

- Donatie aan 3 of meer goede doelen in het afgelopen jaar; én
- Sterke interesse in Dier en natuur, Gezonde levensstijl,
Klimaatproblematiek; én/of
- Interesse in Maatschappij- en samenlevingsproblemen,
Milieubescherming/energievraagstukken,
Kunst en cultuur, Personal Finance
(hypotheek, pensioen e.d.)
Bron: NPDM 2021

Hoge index op doneren én
maatschappelijke betrokkenheid
Donatie aan 3 of meer goede doelen afgelopen
jaar

142,3

Interesse in Maatschappij- en
samenlevingsproblemen

134,9

Interesse in personal finance (hypotheek,
pensioen e.d.)

134,6

Interesse in kunst en cultuur

142,1

Interesse in milieubescherming,
energievraagstukken

135,6

Sterke interesse in klimaatproblematiek

151,5

Sterke interesse in gezonde levensstijl

130,4

Sterke interesse in dier en natuur
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* Een selectiviteitsindex geeft aan hoe goed een doelgroep
is vertegenwoordigd binnen het Channel (basis=100)
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Advertentiemogelijkheden
Het is mogelijk om mee te gaan met een door u
aangeleverde advertentie.
U kunt zowel een 1/1 als een 2/1 pagina
aanleveren.

Partners vanuit verleden o.a.:
• KNRM
• Unicef
• Rode Kruis
• Rijksmuseum
• Aidsfonds

Branded content
U kunt er ook voor kiezen om uw merk
onder de aandacht te brengen met een
advertorial. Bij een advertorial kunt u
kiezen voor een 1/1 pagina of een 2/1
pagina.
Onze experts kunnen u volledig
ontzorgen en deze advertorial voor u
schrijven en/of opmaken, zodat deze
precies past binnen het umfeld.
Daarbij wordt uw branded content ook
online doorgeplaatst op:
www.ewmagazine.nl/terzake/nalaten2022

Nalaten/Schenken Planning
De special Nalaten/Schenken verschijnt in het najaar
van 2022:
Publicatie verschijning 25 november
Deadline reserveren advertentie
17 oktober 2022
Deadline reserveren branded content
10 oktober 2022
Formaat: A5 ->148 x 210mm (bxh)
Online
De redactionele content en Branded Content zal in week 49
online geplaatst worden op:
www.ewmagazine.nl/terzake/nalaten2022

Special Nalaten/Schenken - Publicatie data
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Tarieven & Formaten
Print Tarieven:
2/1 pagina:
1/1 pagina:

(incl. doorplaatsing online)

€ 10.200,€ 5.450,-

Online Media Pakket
€ 2.000,-*1
1x advertorial in nieuwsbrief EW, én
1x advertorial in nieuwsbrief Beleggers Belangen, én
1x advertorial in nieuwsbrief naar keuze
*1 ) Mediawaarde incl. productie minimaal: € 6.525,-

Ontzorgen productie:
Vanaf 750,- per pagina*2 nemen wij de productie van uw
branded content volledig uit handen.
Formaten:
1/1 pagina: 148 x 210mm (bxh) (A5 formaat)
2/1 pagina: 148 x 210 – 148 x 210mm (bxh)
+ 3 mm overvul rondom in verband met de afsnede

Overige media inzet:
Tailormade o.b.v. doelstellingen/budget.
Alle tarieven zijn excl. BTW
* 2 Creatie van tekst en vormgeving, uitgaande van 2 correctieronden.
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