Editie 2020

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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Facts & figures
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
Printbereik: 186.100 NPM 2020-II

Zin.nl
41.399 unieke bezoekers per maand
89.078 pageviews per maand
Google Analytics 2019 Q4 t/m 2020 Q3

Zin nieuwsbrief
35.000 nieuwsbriefabonnees, CTO: 21%, CTR: 9%
Frequentie: 26x per jaar op donderdag (even weeknummers)

Zin Facebook
240.500+ fans

Zin Instagram
2.714 volgers

Zin Twitter:
1.273 volgers

Zinnig
Zinnig

Branded content

Advertorials

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.

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.

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!

Reizen & 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.

Events

Workshops en lezersdagen

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.
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.

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 2020
Verschijningsdatum

Sluitingsdatum Advertentie

1

10-12-2019

07-11-2019

2

07-01-2020

27-11-2019

3

04-02-2020

02-01-2020

4

03-03-2020

30-01-2020

5

31-03-2020

27-02-2020

6

28-04-2020

24-03-2020

7

26-05-2020

20-04-2020

8

23-06-2020

19-05-2020

9

21-07-2020

18-06-2020

10

18-08-2020

16-07-2020

11

15-09-2020

13-08-2020

12

13-10-2020

10-09-2020

13

10-11-2020

08-10-2020

1 - 2021

08-12-2020

05-11-2020

Editie

Tarieven & formaten 2020
Digitaal
Basistarief
in euro’s excl. BTW

1/1 pagina

Formaten en afmeting in mm
Formaat
breedte x hoogte

€ 5.094,-

Formaat index
1/2 pagina
2/1 pagina

63
187

Positie index

*exclusief productiekosten –
op aanvraag

Bladspiegel
1/2 staand
102 x 280
1/2 liggend
210 x 137
1/1
210 x 280
2/1
210 x 280 – 210 x 280
+ 3 mm overvul ivm afsnede
Technische informatie
Zetspiegel: 180 x 230 mm (b x h)
Bladspiegel: 210 x 280 mm (b x h)
Advertentiemateriaal:
digitale bestanden in
bestandsformaat CertifiedPDF.

NBA - Nieuwsbrief
FBB – Facebook Bericht
BI – Branded Item
BI + FBB
BI + NBA
BI + NBA + FBB
Native-in-Article (Cost p. Quality View – QV)

€ 2.000
€ 1.000
€ 1.250
€ 2.000
€ 2.750
€ 3.250
€ 1,25

Productiekosten*1
Nieuwsbrief Advertorial
Facebook bericht
Branded item op website

€ 175
€ 225
€ 250

Banners
Billboard
Halfpage
Rectangle
Leaderboard
Large Leaderboard
Wide Skyscraper

€ 36 cpm
€ 36 cpm
€ 22 cpm
€ 15 cpm
€ 36 cpm
€ 18 cpm

(970*250)
(300*600)
(300*250)
(728*90)
(970*90/70)
(160*600)

Mobile banners
Banner
(320*100)
Interscroller
(320*480)

€ 15 cpm
€ 36 cpm

basis van 2 correctieronden (geen korting van toepassing)

110
110
110
120
120
130
280

88 x 230
180 x 110
180 x 230

Tarief

*1op

Voorkeurspositie
Spread in het hart
1e pagina rechts
Cover 2 of 3
Openingsspread
Cover 4
Uitklapcover*

Zetspiegel
1/2 staand
1/2 liggend
1/1

Product

Contact

Sales
Value Zipper
T. +31 (0) 85 06 05 003
info@valuezipper.nl
www.valuezipper.nl

Redactie
Alida Dijk, hoofdredacteur
alida.dijk@newskoolmedia.nl
www.zin.nl

