
TARIEVENKAART 2023 

MAGAZINE

Advertentie  1/4 pagina € 295,-

Advertentie  1/2 pagina € 495,-

Advertentie  1/1 pagina € 695,-

Advertentie  2/1 pagina € 1.250,-

Advertentie achterpagina 1.2€ 95,-

Advertorial  1/1 pagina € 795,-

Advertorial  2/1 pagina 1.350,-€ 

WEBSITE 

Sponsored story € 295,-

Sponsored story in combinatie met advertorial in magazine (vanaf 1/1 pagina) € 195,- 

NIEUWSBRIEF

Nieuwsbriefitem € 50,-

SOCIAL MEDIA

Instagram + Facebook post & story   € 75,- 

     Prijzen zijn ex. BTW. Voor binnenkant omslag geldt een toeslag van € 95,- per pagina. Advertentieprijzen op basis van 
     kant en klaar aangeleverd materiaal. Kosten opmaak advertentie: € 75,-. 

OVER 

Liefs uit Haarlemmermeer is hét platform met al het leuks van 
Haarlemmermeer: dingen om te zien en te doen, tips over leuke plekken, 
events, hotspots en meer. Het crossmediale concept bestaat uit een website, 
een webshop, een gratis magazine, social media en een digitale nieuwsbrief.

CIJFERS 

Website:  
Facebook:  
Instagram:  
Nieuwsbrief:  
Oplage magazine:  

maandelijks 5.000 bezoekers 
2.850 volgers 
3.300 volgers 
750 lezers 
10.000 ex. 

DOELGROEPEN 

   inwoners én bezoekers 
   Nederlands én Engelssprekend (magazine) in de gemeente Haarlemmermeer 
   25+, met name vrouwen 

WEBSITE

Op de website vind je inspirerende blogs over alles wat er te zien en te doen 
is. Altijd persoonlijk en up-to-date. Samen met enthousiaste (gast)bloggers 
worden er regelmatig tips gegeven over al het leuks dat Haarlemmermeer te 
bieden heeft.

MAGAZINE 

In het Liefs uit Haarlemmermeer magazine vind je een selectie van alles wat 
er te ontdekken is in Haarlemmermeer. Het gratis magazine heeft een 
toeristische inslag en is gericht op inwoners én bezoekers. Het geeft inspiratie 
voor het vinden van leuke locaties, informatie over de gemeente en haar kernen, 
activiteiten, routes, historie, tips, wetenswaardigheden en meer. 
Deze echte ontdekkingsgids (uitgevoerd in zowel Nederlands als Engels) heeft 
een aantrekkelijke balans tussen redactionele artikelen en advertenties/
advertorials en verschijnt 1x per jaar (voorjaar). 

INTERESSE OF MEER INFO?

Neem contact op via info@liefsuithaarlemmermeer.nl of 06-38566016.




