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Horloge Special EW Magazine



Horloge Special EW Magazine 
In 2022 verschijnen er twee Horloge Specials in 
EW Magazine. De specials verschijnen in:

• Editie #17 op 29 april 2022
• Editie #45 op 11 november 2022

In deze specials vindt u 16 pagina’s vol informatie en 
inspiratie over horloges van dit moment. 

De special past perfect binnen de doelgroep van EW. 
EW-lezers zijn kritisch, nieuwsgierig en eigenzinnig. Ze zijn 
vermogend, ondernemend en reislustig en houden van 
comfort en luxe.

De special wordt gevuld met redactionele content en biedt 
u de mogelijkheid om in deze relevante context te 
adverteren met uw merk. Met de special bereiken we 
231.700 lezers. 



EW-lezers
Het merk EW biedt u de mogelijkheid om direct te communiceren 
met een hoogopgeleide en welgestelde doelgroep. EW-lezers zijn 
kritisch, nieuwsgierig en eigenzinnig, en willen zelf hun mening 
vormen. Ze zijn veelal zakelijk beslisser (ondernemer of bestuurder), 
vermogend, ondernemend en reislustig, gaan behendig om met geld, 
en houden van comfort en lekker eten. Ze zijn maatschappelijk 
betrokken en hebben een brede interesse in politiek, economie, 
buitenland, cultuur en wetenschap. 

Man/Vrouw: 68% /32%
Leeftijd: 30+ jaar 80%
Welstandsklasse: 57% W1/W2
Zakelijke beslissers:  46.200 merkbereik wekelijks (DMS 2021)

EW magazine 
Frequentie: 50x per jaar
Printbereik: 231.700 (NPM 2021-II)

ewmagazine.nl
1.122.153 paginaweergaven per maand
Google Analytics 2020 Q4 t/m 2021 Q3

EW nieuwsbrief
62.100 nieuwsbriefabonnees
CTO: 23%, CTR: 8%, Open Rate: 34%
Frequentie: dagelijks

EW Facebook
49.000+ fans

Fact & figures



Hoge index EW Magazine op luxe   
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Bron: NPDM 2021

Een selectiviteitsindex geeft aan hoe goed een doelgroep is vertegenwoordigd 
binnen de lezerskring van een magazine (basis=100)

EW LEZERS 
HOUDEN VAN LUXE



Advertentiemogelijkheden

Voor beide specials is het mogelijk om 
mee te gaan met een door u 
aangeleverde advertentie. 

U kunt zowel een 1/1 als een 2/1 
pagina aanleveren



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.

Branded content



De Horloge Special verschijnt tweemaal in 2022:

Voorjaar - verschijning 29 april 2022
Deadline reserveren advertentie 11 april 2022
Deadline reserveren branded content 21 maart 2022

Najaar            - verschijning 11 november 2022
Deadline reserveren advertentie 24 oktober 2022
Deadline reserveren branded content 3 oktober 2022

Planning



Tarieven:
1/1 pagina: €   9.944,-
2/1 pagina: € 18.595,-

Ontzorgen productie:
Bij de productie van de advertorial kunt u er voor kiezen 
om deze door ons te laten maken. Wij verzorgen dan de 
gehele productie van de advertorial.
1/1 pagina: € 1.250,-*
2/1 pagina: € 2.000,-* 
*Creatie van tekst en vormgeving, uitgaande van 2 correctieronden.

Formaten:
1/1 pagina:  200 x 265 mm (bxh)
2/1 pagina:  200 x 265 – 200 x 265 mm (bxh)
+ 3 mm overvul rondom in verband met de afsnede

Alle tarieven zijn excl. BTW

Tarieven & Formaten



Arian Azad 
arian.azad@newskoolmedia.nl


