INFORMATIE EN TARIEFKAART 2012

Kinderen en jongeren bereik je met

Wilt u kinderen en jongeren
doeltreffend bereiken?
Schakel dan Kidsweek of 7Days in, de twee
weekkranten van Uitgeverij Young & Connected.
Voor de doelgroep 7 t/m 12 jaar geven wij Kidsweek
uit, het tweede weekblad van Nederland! Het hieraan
gekoppelde educatieve lesprogramma Kidsweek
in de Klas komt bovendien wekelijks op zo’n 1.400
basisscholen. Voor de doelgroep 12 tot 18 jaar
verschijnt wekelijks de nieuwskrant 7Days.

•
•
•
•
•
•

Waarom adverteren in Kidsweek en 7Days?

•
•
•
•

Betrokken lezers
Betrouwbare autoriteit
Kwalitatief bereik
Zeer goed imago bij de ouders

Kidsweek

7Days

Oplage

70.000 exemplaren

30.000 exemplaren

Bereik

ruim 200.000 lezers

89.000 lezers

Lezersprofiel

52% jongens/48% meisjes

51% jongens/49% meisjes

Gem. leesduur

44 minuten per week

46 minuten per week

Frequentie

wekelijks op donderdag

wekelijks op vrijdag

Conclusie: Met één plaatsing in Kidsweek en 7Days bereikt u 290.000 kinderen en jongeren in één week!

TARIEFKAART 2012 KIDSWEEK

Kidsweek verschijnt wekelijks op donderdag voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
In Kidsweek komt het laatste nieuws aan bod uit binnen- en buitenland, afgewisseld met
nieuws over dieren, sport, muziek, games, televisie, prijsvragen, strips en puzzels.
De artikelen zijn kort, gemakkelijk te lezen en afgestemd op het niveau van de doelgroep,

Propositie voor ouders

zonder kinderachtig te worden. Er wordt veel gebruik gemaakt van foto’s en illustraties.

Uitgeverij Young & Connected

Wekelijks worden 25.000 exemplaren verspreid onder particuliere abonnees en 45.000

biedt een unieke mogelijkheid

exemplaren via zo’n 1.400 basisscholen.

om veel ouders te bereiken van

Op www.kidsweek.nl vind je onder andere leuke artikelen, filmpjes en games. Een keer per

kinderen in de leeftijd van 7-12

maand wordt het aantal scholen uitgebreid naar 1.600 scholen en 90.000 kranten.

jaar en/of jongeren in de leeftijd
van 12-18 jaar. Deze ouders zijn

Waarom adverteren in Kidsweek?

•
•
•
•

maatschappelijk geëngageerd,
onderkennen het belang van de

Kidsweek is het tweede weekblad van Nederland voor kinderen

persoonlijke ontwikkeling van hun

Lange leesduur van gemiddeld 44 minuten per week

kinderen en willen hier graag in

70% van de ouders leest wekelijks mee (een derde zelfs altijd)

investeren.

Kwalitatief bereik in het basisonderwijs via Kidsweek in de Klas

Voor adverteerders die deze ouders
willen bereiken via een voor hen
bekende én betrouwbare afzender,

Formaten en tarieven - per 1 januari 2012
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1/8

Liggend

1/8

Tarief

Met als uitgangspunt de strategie

80

€

625

en gewenste doelstelling kan

76

76

€

675

het juiste communicatiemiddel

117

55

€

750

238

31

€

700

direct mail is.

76

100

€

850

Wij kunnen u een bereik aanbieden

238

69

€ 1.350

van 55.000 ouders, waarvan 25.000

55

271

€ 1.670

ontwikkeld worden. Of het nu een
speciale krant, magazine, folder of

1/4

Liggend

1/4

Staand

1/3

Liggend

238

98

€ 1.800

18 jaar.

1/2

Liggend

238

150

€ 2.570

Voor meer informatie, neem

1/1

238

304

€ 4.850

contact op met een van onze

2/1

498

304

€ 9.700
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kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12
jaar en 30.000 jongeren van 12 tot

account managers.

TARIEFKAART 2012 KIDSWEEK IN DE KLAS: LEREN LEZEN IS LEUK

Succesvolle actie Kidsweek in
de Klas
2011 was het jaar van Jacques
Vriens. Hij werd 65 jaar én was 35
jaar lang kinderboekenschrijver.
Ter gelegenheid hiervan heeft

Kidsweek in de Klas Deze actuele methode voor Begrijpend Lezen

Uitgeverij Unieboek deelgenomen
aan Kidsweek in de Klas. De

combineert de krant Kidsweek met wekelijks nieuw lesmateriaal dat aansluit op de

opdracht in de advertorial bestond

kerndoelen van het basisonderwijs voor de groepen 5 t/m 8. Deze unieke vorm van

uit het afschrijven van een verhaal,

onderwijs biedt leerkrachten de ruimte om in te spelen op de actualiteit en verhoogt het

waarbij het begin door Jacques

leesplezier bij kinderen. Basisscholen ontvangen elke week een pakket kranten met daarin

Vriens zelf was geschreven. De prijs

lesboekjes op school voor Begrijpend Lezen en Wereldoriëntatie. Inmiddels werken ruim

bestond dan ook uit een bezoek

1.400 basisscholen met Kidsweek in de Klas. Meer informatie: www.kidsweek.nl/leraren.

van Jacques Vriens zelf aan de klas
van de winnaar. De respons was

Bijzondere propositie

enorm, 600 leerlingen hebben hun

Adverteerders kunnen participeren in dit onderwijsconcept. Aansluitend op de gewenste

verhaal ingestuurd!

communicatiedoelstelling wordt een advertorial ontwikkeld met een leskaart. In de door
de onderwijsredactie ontwikkelde leskaart staan opdrachten, die de leerlingen kunnen

Willemijn Roselaar, marketing

uitvoeren door de advertorial te lezen en te begrijpen. Zo nemen kinderen op een actieve

coördinator Uitgeverij Unieboek|

wijze kennis van de boodschap. De leskaart staat één week online voor leerkrachten

Het Spectrum, Uitgeverij Terra

op www.kidsweek.nl/leraren om te downloaden en wordt vooraf aangekondigd in de

Lannoo: “Een succesvolle actie

nieuwsbrief (print én digitaal).

waarbij we een record aantal
inzendingen hebben ontvangen.

Kidsweek in de Klas-pakket

•
•
•
•
•

Je kunt merken dat

1/1 pagina advertorial in krant

€ 4.850

Ontwikkeling advertorial

€ 1.590

Ontwikkeling leskaart

€ 2.250

Aankondiging nieuwsbrieven
Totaal
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incl.
€ 8.690

leerkrachten echt aan de slag
gaan met de leskaarten van
Kidsweek in de Klas. Eindelijk
een medium waarbij je de
leerlingen en de leerkrachten
écht bereikt!”

TARIEFKAART 2012 7DAYS

7Days is dé weekkrant voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Deze jongeren behoren tot de
zogenoemde prestatiegeneratie: zij zijn ondernemend, ambitieus en zijn betrokken bij en
nieuwsgierig naar wat er in de wereld gebeurt. 7Days brengt actualiteiten op een manier
die aanspreekt met tips, handvatten en internetverwijzingen waar lezers verder mee komen.
Met onder andere columns geschreven door jongeren. Verder worden wekelijks recensies
geschreven over de nieuwste apps, games, films en boeken. 7Days verschijnt wekelijks op
vrijdag. Gekoppeld aan de krant is er de nieuwssite www.sevendays.nl.

Waarom adverteren in 7Days?

•
•
•
•

Geschreven voor en door jongeren
Lange leesduur van gemiddeld 46 minuten per week
Zeer relevant door continue toetsing bij eigen Lezersraad
Hoge waardering door jongeren en hun ouders
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Tarief

100

100

€

425

49

45

€

500

1/8

Liggend

260

40

€

525

1/4

Liggend

260

85

€

975

2 x 1/8 Streamer

545

40

€ 1.000

1/3

260

150

€ 1.300

2 x 1/3 Streamer

545

150

€ 3.000

1/2

260

182

€ 1.950

1/1

260

376

€ 3.850

2/1

545

376

€ 7.700

Liggend

Liggend
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Een selectie van
onze adverteerders

INTERNET EN MOBIEL 2012

Adverteren op www.kidsweek.nl
Kidsweek.nl biedt jonge internetters van 7 t/m 12 jaar leuke nieuwtjes,
grappige en bijzondere filmpjes, games en natuurlijk prijsvragen. De site heeft
maandelijks zo’n 35.000 trouwe bezoekers, die lang blijven en dan meer dan
vijf pagina’s bekijken. Ook leerkrachten die deelnemen aan Kidsweek in de
Klas bezoeken deze site dagelijks, waardoor het bereik in het basisonderwijs
aanzienlijk is.

Adverteren op www.sevendays.nl
Sevendays.nl is een actuele nieuwssite voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Op
deze site vind je het laatste nieuws, recensies, games, prijsvragen en originele
rubrieken waarin gadgets, trends en mode worden besproken. Sevendays.nl
sluit goed aan bij de belevingswereld van jongeren en weet hen blijvend te
bereiken. Meer dan 85.000 bezoeken per maand.

Online tarieven en formaten
Formaten

•

Floor ad

Pixels
Ingeklapt:

Tarief in CPM
€ 32

totaal breedte 100%
hoogte: 60px
midden max 600x90
Uitgeklapt:

•
•
•
•

max 600x650
Homepage take-over

In overleg

n.t.b.

Skyscraper

120 x 600

€ 12

Large rectangle

336 x 280

€ 24

Blokje homepage

n.v.t.

met achterliggende
pagina en quicklink

Kidsweek:
€ 450/week
7Days: € 500/week
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Mobiele applicaties
Het gebruik van apps neemt toe in het dagelijks leven van kinderen en jongeren.
Het aantal is het afgelopen jaar explosief gestegen. Kidsweek en 7Days blijven niet
achter bij deze ontwikkeling. Dit jaar introduceren wij de Kidsweek moppen-app
en de Kidsweek nieuws- en zoekmachine-app. Deze apps bieden veel commerciële
mogelijkheden voor adverteerders. Ook kunnen specifieke apps ontwikkeld
worden voor adverteerders. Neem hiervoor contact op met uw account manager.

PRAKTISCHE INFORMATIE 2012

Advertenties: Deadlines reserveren en aanleveren

•
•
•

Kidsweek

Reserveren

Aanleveren

Tot donderdag 17.00 uur

Maandag 12.00 uur

voor donderdag van plaatsing

voor de donderdag van plaatsing

Kidsweek in de Klas

Minimaal 4 weken voor plaatsing

7Days

Tot vrijdag 17.00 uur voor vrijdag

Dinsdag 12.00 uur voor de vrijdag

van plaatsing

van plaatsing

Technische specificaties
Certified pdf-document, resolutie 200 dpi

Aanleveren materiaal
1.

Via e-mail, bestanden tot 7 mb > adverteren@yandc.nl

2.

Via wetransfer.nl of vergelijkbare programma’s > adverteren@yandc.nl

Online
Technische specificaties
Deze zijn te vinden op www.yandc.nl/adverteren.
Deadline en aanleveren
Aanleveren uiterlijk 3 werkdagen voor start van de campagne bij adverteren@yandc.nl met
de navolgende informatie
1.

Naam adverteerder en campagne

2.

Begin- en einddatum campagne

3.

Doel URL waarnaar de uiting(en) moet(en) doorlinken

4.

Naam en telefoonnummer adverteerder of mediabureau.

Algemene voorwaarden
Op het plaatsen van advertenties en banners zijn de Algemene Voorwaarden van Uitgeverij
Young & Connected BV van toepassing. Deze staan op www.yandc.nl/adverteren.
Uitgeverij
Young & Connected BV

Contact
Voor meer informatie over adverteren en de andere mogelijkheden in Kidsweek, 7Days en
de sites kunt u met ons contact opnemen.

•
•
•
•

Meeuwenlaan 98-100
1021 JL Amsterdam
T 020 6353262

Sylvia Baars

020 3445164

06 50439852

s.baars@yandc.nl

Patrice Sijmons

020 6353283

06 50439853

p.sijmons@yandc.nl

www.yandc.nl

Mark Termeer

020 6353262

06 46251750

m.termeer@yandc.nl

www.kidsweek.nl

Joris van Roemburg

0229 295819

06 51026010

joris@peperzout.nl

adverteren@yandc.nl

www.sevendays.nl

