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Horecavakbladen en websites voor:
hoteliers, café-eigenaren, restaurateurs, 
lunchroomondernemers en b&b-eigenaren



MEDIAKAART 2018

 

SLUITING VERSCHIJNING THEMA’S

Hospitality Management 1801 12-02-2018 27-02-2018 Hotelbouwplannen Channel & Revenue Management F&B: Ontbijt

Hospitality Management 1802 02-04-2018 17-04-2018 Hotelkamers & Interieur Hotelkeuken

Hotel & Food & Beverage 03-05-2018 18-05-2018 Alles over hotels en F&B

Hospitality Management 1803 05-06-2018 19-06-2018 Hotel TV & Audio Renovatie F&B: Banqueting

Hospitality Management 1804 20-08-2018 04-09-2018 Energie Hotel & Veiligheid

Hospitality Management 1805 01-10-2018 16-10-2018 HotelTech 2018 Boekingssites F&B: Brood

Hotel & Design 08-11-2018 23-11-2018 Hotel & Design in 2019

Hospitality Management 1806 03-12-2018 18-12-2018 Sanitair & Wellness Horeca 100
 

HOTEL & FOOD & BEVERAGE
Hotel & Food & Beverage verschijnt jaarlijks in mei. F&b-omzet is relevant 
en onmisbaar voor hoteliers. In Hotel & Food & Beverage duiken we diep de 
materie in. Ook de non-food kant van food komt aan bod. Een must voor alle 
(non-)food toeleveranciers.

HOTEL & DESIGN
Hotel & Design verschijnt jaarlijks in november. Hotel & Design kent ieder 
jaar een rode draad. Dit geeft ons de mogelijkheid dieper op de materie in te 
gaan. Hotel & Design kenmerkt zich door uitbundige fotografie, de nieuwste 
designsnufjes, maar ook hele gewone – daardoor weer ‘extraordinaire’ 
- hotelkamers en hotelrestaurants en lobby’s. Kortom: niet te missen voor 
iedereen die zich met hotelinrichting bezighoudt.

(GRATIS) HOTELBOUWPLANNEN
In Hotelbouwplannen houden wij precies bij wie, wat, waar en wanneer gaat 
bouwen, herbouwen, renoveren of verbouwen in de hotellerie. Onmisbare 
leads voor toeleveranciers van de hotellerie en gratis voor onze adverteerders. 
Een jaarabonnement heeft u voor € 880,-. 

WWW.HOSPITALITY-MANAGEMENT.NL
Hoteliers bezoeken www.hospitality-management.nl voor het laatste nieuws, 
interessante dossiers, hotelvacatures, spraakmakende columns en nog veel 
meer. De nieuwsbrief verschijnt acht keer per maand. Hiervoor hebben wij 
een speciale mediakaart.

PRINT ADVERTENTIETARIEVEN 
1x 4x 6x 8x 12x

1/1 pagina 2175 2110 2045 1985 1925

1/2 pagina 1545 1500 1455 1415 1375

1/3 pagina 1100 1065 1030 1000 970

1/4 pagina 850 825 800 775 700

alle tarieven zijn in euro’s en exclusief btw

BLIKVANGERS
1/1 pagina advertorial 2450 

2/1 pagina advertorial 4500

2/1 pagina advertentie 4350

Adresdrager 2175

Productnieuws 270

alle tarieven zijn in euro’s en exclusief btw

OPLAGE: 4650
FREQUENTIE: 6 KEER PER JAAR + 2 SPECIALS

ALGEMEEN
Hospitality Management blijft vernieuwen. De redactionele formule is verder 
aangescherpt en Hospitality Management is nu nog meer hét hotelvakblad 
van Nederland. Het bereik is onveranderd goed: alle hotels in Nederland. 
Als hoteliers uw (potentiële) klanten zijn, dan bereikt u ze met Hospitality 
Management. De redactionele formule is afgestemd op het management en 
de beslissers in de hotellerie. Hospitality Management wordt verspreid op 
basis van abonnementen en ‘controlled circulation’.

DE LEZER
De lezers van Hospitality Management zijn hoteleigenaren, general 
managers, F&B-managers, sales- en marketingmanagers, td’ers, controllers, 
housekeeping executives et cetera.
 
DE HOTELTRENDS VOOR 2018
- Gasten willen wellness. Hoteliers investeren hierin
- Veiligheid van gast en hotel wordt belangrijker
- Hoteliers investeren meer in vergaderfaciliteiten
- ICT wordt leidend
- Aantal hotelkamers per bouwplan neemt toe

REDACTIONELE AANDACHTSVELDEN
We kennen de hotelondernemers, de markt en volgen de (inter)nationale 
hotelontwikkelingen. Need- en nice-to-know zijn leidend. Dossiers, interviews 
en achtergrondartikelen zorgen voor een uitgebalanceerde redactionele 
formule. Kennis delen met de lezers staat voorop. Nieuws en achtergronden 
publiceren wij op www.hospitality-management.nl. De combinatie van print en 
online zorgt ervoor dat wij ‘dicht op de hotelier zitten’ en dat is goed voor u.

DE MARKT
De leadtime is korter geworden voor de zakelijke, leisure en MICE markt. 
In 2016 trok de MICE markt aan. Deze trend zette zich voort in 2017 en 
krijgt een vervolg in 2018. Enkele jaren geleden schudde de opkomst van 
b&b’s de hotelmarkt op, nu is dat Airbnb. De OTA’s hebben veel invloed 
op de bedrijfsvoering. Hoteliers proberen met nieuwe strategieën de 
consument direct te laten boeken. Door de aantrekkende economie stijgen 
de bezettingsgraden en de kamerprijzen, waarbij moet worden aangetekend 
dat Amsterdam de grote winnaar is.

BEREIK
Hospitality Management gaat naar meer dan 3000 hotels in Nederland. 

THEMA EN PLANNING

Wat iedere hotelier 
moet weten

OPLAGE: 4650
FREQUENTIE: 6 KEER PER JAAR + 2 SPECIALS

Op bezoek bij:
Walibi Village, Dorhout Mees 
en Wunderland Kalkar

Universal Orlando Resort
LEGOLAND Hotel
The Venetian Macao
Disneyland Paris

NIEUW HOTEL DE EFTELING Een uitgave van 
Uitgeverij PS: bv  WWW.HOSPITALITY-MANAGEMENT.NL  •    •  

WAT IEDERE HOTELIER WIL WETEN

NOVEMBER 2016 • EEN UITGAVE VAN HOSPITALITY MANAGEMENT

Special:
Hotels en pretparken



MEDIAKAART 2018

SLUITING VERSCHIJNING THEMA’S

Lunchroom 1801 19-02-2018 06-03-2018 Fris & Water De 7: Soep Slim! Inrichten

Lunchroom 1802 23-04-2018 08-05-2018 Thee De 7: Ontbijt Slim! Betalen

Lunchroom 1803 11-06-2018 26-06-2018 Sap & Jus De 7: (maaltijd) Salades Slim! Personeel

Lunchroom 1804 10-09-2018 25-09-2018 Bier & Wijn De 7: Brood Slim! 
Boekhouden

Lunchroom 1805 22-10-2018 06-11-2018 Smoothies De 7: Burgers & Streetfood Slim! Verzekeren

De CuliTip 12-11-2018 27-11-2018 Culinaire inspiratiebron 
2019

Winnaar Lekkerste 
Lunchroombroodje

Slim! Financieren

Lunchroom 1806 26-11-2018 11-12-2018 Koffie De 7: Dagmenu Horeca 100
 

OPLAGE: 3.070
FREQUENTIE: 6 KEER PER JAAR + 1 SPECIAL

ALGEMEEN
Lunchroom is al meer dan 17 jaar het vakblad voor horecaondernemers van 
dagzaken in Nederland. Lunchroom wordt naar alle Nederlandse lunchrooms/
dagzaken gestuurd en gelezen door eigenaren en personeel. Lunchroom 
wordt verspreid op basis van abonnementen en controlled circulation. Need-
to-know informatie, food, non-food en ondernemerschap staan voorop.

LUNCHROOMTRENDS 2018
- Het ontbijt als nieuwe omzetkans
- Blurring: lunchcafé gecombineerd met retail
- De lunchmarkt groeit
-  Aziatisch, Mexicaans en Afrikaans… Internationale foodtrends zien we 

terug op de kaart
- De lunchmarkt ontwikkelt zich naar ‘all day dining’ markt
- Alcoholische dranken zetten opmars voort

REDACTIONELE AANDACHTSVELDEN
Lunchroom bericht over de laatste ontwikkelingen in food en non-food. 
Van broodje tot oven en van kassa tot regelgeving. De interesses van de 
lunchroomhouders staan centraal. De redactionele formule wordt continu 
aangescherpt, zodat het blad inhoudelijk aansluit bij de interesses van lezers. 
Nieuws, dossiers, productinformatie en aandacht voor ondernemerschap 
zorgen voor toenemende bezoekersaantallen op www.lunchroom.nl. 

DE MARKT
Het aantal lunchrooms en dagzaken is de afgelopen jaren gestegen. Cafetaria’s 
en snackbars proberen de overstap te maken naar een ‘lunchroomsetting’. 
De levensduur van een lunchroom is opgelopen tot boven de acht jaar. 
Het karakter van de lunchroom verandert naar een ‘multifunctionele all day 
dining’, waarbij ontbijten, bestellen, vergaderen en dineren ook mogelijk is.

LUNCHROOMPANEL
Wij zitten de lezer dicht op de huid. Het ondernemerspanel wordt regelmatig 
geraadpleegd en kent een wisselende samenstelling. Het panel houdt ons 
scherp. Op basis van de input van het panel sturen wij de bladformule bij.

BEREIK
Lunchroom bereikt alle lunchroomeigenaren in Nederland.

DE CULITIP SPECIAL
De CuliTip is de culinaire inspiratiebron voor lunchroomondernemers en 
verschijnt in november. In De CuliTip staan veel recepten en de winnaar van 
Het Lekkerste Lunchroombroodje. De indeling is pragmatisch. Een special 
zoals die bedoeld is, een special die wordt verslonden in de keuken. 

DE LUNCHROOM TRENDMONITOR 2018
Om het jaar inventariseren wij alle ontwikkelingen binnen de lunchroombranche. 
Kansen, ontwikkelingen, trends & cijfers worden helder gepresenteerd in de 
Lunchroom Trendmonitor. Van a4’tje uitgegroeid tot een stevig rapport. De 
Lunchroom Trendmonitor kan worden gedownload op www.lunchroom.nl.

WWW.LUNCHROOM.NL 
Lunchroomeigenaren en -medewerkers bezoeken www.lunchroom.nl voor 
het laatste nieuws, interessante dossiers, spraakmakende columns en 
handige tools. Iedere week verschijnt de nieuwsbrief van Lunchroom met het 
laatste nieuws en unieke content. 

PRINT ADVERTENTIETARIEVEN 
1x 4x 6x 8x 12x

1/1 pagina 1580 1530 1490 1445 1400

1/2 pagina 1075 1040 1015 985 955

1/3 pagina 700 680 660 640 620

1/4 pagina 590 575 555 540 525

alle tarieven zijn in euro’s en exclusief btw

BLIKVANGERS
1/1 pagina recept 1580

1/1 pagina advertorial 1580

2/1 pagina advertorial 3160

2/1 pagina advertentie 2950

Adresdrager 1580

Recept in ‘de 7’ 495

Productnieuws 270

alle tarieven zijn in euro’s en exclusief btwTHEMA EN PLANNING

Vakinformatie voor horeca-
ondernemers in dagzaken

OPLAGE: 3.070
FREQUENTIE: 6 KEER PER JAAR + 1 SPECIAL
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OPLAGE: 11.800
FREQUENTIE: 6 KEER PER JAAR

Alles voor restaurateurs 
en chef-koks

SLUITING VERSCHIJNING THEMA’S

De RestaurantKrant 1801 26-2-2018 13-03-2018 Wijnen Groenten Slim: Inrichten!

De RestaurantKrant Special 09-04-18 24-04-2018 Vis

De RestaurantKrant 1802 05-06-2018 19-06-2018 Water & Frisdranken Gevogelte Slim: 
Boekhouden!

De RestaurantKrant 1803 17-09-2018 02-10-2018 Koffie & Thee & Patisserie Wild Slim: Afrekenen!

De RestaurantKrant Special 29-10-18 13-11-2018 Convenience

De RestaurantKrant 1804 26-11-2018 11-12-2018 Gedistilleerd Horeca 100 Slim: Inkopen!
 

THEMA EN PLANNING

PRINT ADVERTENTIETARIEVEN 
1x 3x 6x 8x

1/1 pagina 1995 1955 1915 1870

1/2 pagina 1095 1075 1055 1035

1/3 pagina 730 715 700 685

1/4 pagina 605 595 585 575

1/8 pagina 335 330 325 320

alle tarieven zijn in euro’s en exclusief btw

BLIKVANGERS
1/1 pagina advertorial 1995

2/1 pagina advertorial 3990

2/1 pagina advertentie 3990

Adresdrager 1995

Productnieuws 270

alle tarieven zijn in euro’s en exclusief btw

ALGEMEEN
Restaurantondernemers en (chef-)koks lezen De RestaurantKrant, dé 
vakkrant met informatie voor restaurateurs en chef-koks werkzaam in de 
restaurants in Nederland. De RestaurantKrant biedt de horecaondernemer 
een mix van ‘need- en nice-to-know’ informatie. Dit alles verpakt in een 
toegankelijke tabloid op kwalitatief hoogwaardig papier. Foodadvertenties 
springen eruit. Inhoudelijk is er een balans tussen ondernemerschap, food 
en non-food.

RESTAURANTTRENDS 2018
- Bezorgen is een groeimarkt
- Technologie
- Shared dining concepten
- Vega maar dan niet benoemd
- Foodpairing wordt meer dan wijn- en bier-spijscombinaties
- Duurzaam in de volle breedte

REDACTIONELE AANDACHTSVELDEN
Onze missie is horecaondernemers beter laten ondernemen. Daarom kijken 
wij ook kritisch naar de bedrijfsvoering. De RestaurantKrant schrijft over 
food, non-food, producten, de man en vrouw achter de kachel, actuele 
ontwikkelingen et cetera. Wij schuwen langere achtergrondverhalen niet als 
deze de ondernemer verder helpen. Wij schrijven voor en over restaurants in 
Nederland. 

NIEUW! SPECIALS
Nieuw: De RestaurantKrant verschijnt niet vier, maar zes keer. In april verschijnt 
de special over Vis en in oktober de special over Convenience. Waarom 
deze specials? Om restaurateurs en chefs te informeren en inspireren. In 
de specials duiken wij nog dieper in één specifiek onderwerp. Hoe zit dat 
met duurzaamheid en vis? En wat is er allemaal mogelijk met convenience-
producten? Daar geven we antwoord op.

DE MARKT
De restaurantbranche heeft de afgelopen jaren veel toetreders gekend. 
Ondanks of juist dankzij de crisis? De restaurantbranche heeft een enorme 
dynamiek. Concepten en scherpe bedrijfsformules zijn belangrijker geworden. 
De formules lijken fluïde. Brasserie, restaurant en fastservice versmelten. 
‘Duurzaam’ en ‘no waste’ zijn de buzzwoorden.

RESTAURANTPANEL
Ons panel van restaurantondernemers is ons redactionele klankbord. Door 
input van het RestaurantKrantpanel blijven wij en de bladformule messcherp. 
Wij sturen snel bij om De RestaurantKrant verder te vervolmaken. Zo blijven 
wij met De RestaurantKrant zo dicht mogelijk bij de lezer.

BEREIK
Met De RestaurantKrant bereikt u álle restaurantondernemers in Nederland.

WWW.DERESTAURANTKRANT.NL
Restaurateurs en restaurantpersoneel bezoeken www.derestaurantkrant.nl 
voor het laatste nieuws, interessante dossiers, spraakmakende columns, 
vacatures, handige tools en nog veel meer. De nieuwsbrief verschijnt wekelijks. 

RONDJE HORECA: BEREIK DE HORECA IN  

                 MINIMAAL 280 PRODUCTIES!
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OPLAGE: 9.550
FREQUENTIE: 4 KEER PER JAAR 

Alles voor de 
café-ondernemer

SLUITING VERSCHIJNING THEMA’S

De CaféKrant 1801 05-03-2018 20-03-2018 Tap & Fles Café & Snacks Slim! Inrichten

De CaféKrant 1802 21-05-2018 12-06-2018 Fris & Water Koffie, Thee & 
Patisserie

Slim! 
Boekhouden

De CaféKrant 1803 03-09-2018 18-09-2018 Wijnen Café & 
Keuken(tje)

Slim! Tappen

De CaféKrant 1804 16-11-2018 04-12-2018 Spirits & Cocktails Horeca 100 Slim! Afrekenen
 

THEMA EN PLANNING

PRINT ADVERTENTIETARIEVEN 
1x 3x 6x 8x

1/1 pagina 1995 1955 1915 1870

1/2 pagina 1095 1075 1055 1035

1/3 pagina 730 715 700 685

1/4 pagina 605 595 585 575

1/8 pagina 335 330 325 320

alle tarieven zijn in euro’s en exclusief btw

BLIKVANGERS
1/1 pagina advertorial 1995

2/1 pagina advertorial 3990

2/1 pagina advertentie 3990

Adresdrager 1995

Productnieuws 270

alle tarieven zijn in euro’s en exclusief btw

ALGEMEEN
De CaféKrant is voor caféondernemers en het personeel. De CaféKrant 
wordt op basis van controlled circulation in een oplage van 9.550 exemplaren 
verspreid naar alle cafés en eetcafés in Nederland. Naast praktische en 
inspirerende informatie voor café-eigenaren is er ook aandacht voor human 
interest en need-to-know. De manier van schrijven is krachtig en direct.

CAFÉTRENDS 2018
-  Van café naar eetcafé en ‘entertainment hub’. Enkel een tap volstaat niet 

(meer)
- Van ‘pilstempel’ naar speciaalbierencafé
- Rendementsverbetering is noodzaak, techniek helpt daarbij
- Schaalvergroting. Er zijn steeds meer eigenaren van meerdere cafés 
- Blurring. Horeca wordt retail en andersom

REDACTIONELE AANDACHTSVELDEN
De CaféKrant schrijft over dranken, interieur, belastingen, ict en meer. Veel 
‘need-to-know’ ondernemersinformatie dus. Wij staan ook achter de toog 
en praten met caféondernemers. Op zoek naar de leermomenten. Door onze 
websites weten wij welke aandachtsgebieden het meest aanspreken. Dit 
nemen wij mee in de redactionele formule.

DE MARKT
Het traditionele café, het bruine café en het eetcafé vertegenwoordigen ruim 75 
procent van de omzet van café/bar-bedrijven. Eetcafés en cafés waar gegeten 
kan worden zijn in opkomst. De cafés hebben het zwaar te verduren gehad 
tijdens de crisis. Veel cafés - vooral in landelijke gebieden - moesten sluiten. 

CAFÉPANEL
Café-eigenaren zijn ons klankbord. De input van het panel is van invloed op 
onze redactionele koers, waardoor De CaféKrant inhoudelijk goed aansluit bij 
de lezers/ondernemers.

BEREIK
De CaféKrant gaat naar alle cafés en eetcafés in Nederland.

WWW.DECAFEKRANT.NL
Caféondernemers en personeel bezoeken www.decafekrant.nl voor het 
nieuws, dossiers, spraakmakende columns, handige tools en nog veel meer. 
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks. Afhankelijk van de leesbehoefte wordt de 
frequentie verhoogd.
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OPLAGE: 3600
FREQUENTIE: 4 KEER PER JAAR

Magazine voor de  
Bed & Breakfast sector

SLUITING VERSCHIJNING THEMA’S

Bed & Breakfast 1801 05-03-2018 20-03-2018 Brood Mijn b&b: Online

Bed & Breakfast 1802 21-05-2018 12-06-2018 Sanitair Mijn b&b: Het ontijt

Bed & Breakfast 1803 03-09-2018 18-09-2018 Koffie & Thee Mijn b&b: Veiligheid

Bed & Breakfast 1804 16-11-2018 04-12-2018 Horeca 100 Mijn b&b: Outsourcing
 

THEMA EN PLANNING

ALGEMEEN
Bed & Breakfast is het magazine voor de bed & breakfasteigenaren. Bed 
& Breakfast wordt verspreid op basis van abonnementen en ‘controlled 
circulation’. Bed & Breakfast biedt praktische informatie en inspiratie voor de 
doelgroep waarbij ondernemen een belangrijke rol inneemt.

B&B-TRENDS 2018
- De branche groeit
- Er zijn meer ondernemers met serieuze businessmodellen
- Het aantal kamers per b&b neemt toe
- Sanitair en slaapcomfort zijn prioriteit 
- ICT in de volle breedte wint terrein

REDACTIONELE AANDACHTSVELDEN
De belangrijkste pijlers zijn ondernemen, trends en marktontwikkelingen. 
Ondernemen wordt belangrijker. De scheidslijn tussen en privé en zaak wordt 
scherper. Wat moet de B&B-eigenaar weten? Zo creëren we betrokken lezers. 
Wij schrijven ook over wet- en regelgeving. Op www.bedandbreakfastnieuws.nl 
publiceren we het actuele bed & breakfastnieuws en unieke content.

DE MARKT
Leisure en zakelijke gasten ontdekken Airbnb ook. Dit zorgt ervoor dat de 
totale markt groeit. De gemiddelde b&b is groter dan een paar jaar geleden. 
De vrijblijvendheid van de beginjaren lijkt te verdwijnen. Dit leidt tot serieuze 
businessmodellen en investeringen.

BED & BREAKFAST-PANEL
Wij spelen adequaat in op de kennisbehoefte van b&b-eigenaren. Dit doen 
wij met ons B&B-panel. Het panel bestaat uit B&B-ondernemers. Het panel 
wordt iedere uitgave van Bed & Breakfast geraadpleegd.

BEREIK
Bed & Breakfast is het magazine voor bed & breakfasteigenaren in Nederland. 
Met Bed & Breakfast bereikt u dit groeipotentieel.

WWW.BEDANDBREAKFASTNIEUWS.NL 
B&b-eigenaren bezoeken www.bedandbreakfastnieuws.nl en lezen de 
maandelijkse nieuwsbrief voor het laatste nieuws, interessante dossiers, 
spraakmakende columns, handige tools en nog veel meer. 

PRINT ADVERTENTIETARIEVEN 
1x 4x 6x 8x

1/1 pagina 1220 1185 1150 1115

1/2 pagina 675 655 635 615

1/3 pagina 495 480 465 450

1/4 pagina 370 360 350 340

alle tarieven zijn in euro’s en exclusief btw

BLIKVANGERS
1/1 pagina advertorial 1295

2/1 pagina advertorial 2550

2/1 pagina advertentie 2440

Adresdrager 1220

Productnieuws 270

alle tarieven zijn in euro’s en exclusief btw

Dus: wilt u effectief communiceren met 
de Nederlandse horecaondernemers? 

Bel (030) 251 22 70.
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FORMATEN
Bladspiegel 210 x 297

Zetspiegel 186 x 273

Advertenties staand liggend

1/1 pagina 186 x 273

1/2 pagina 90 x 273 186 x 134

1/3 pagina 60 x 273 186 x 89

1/4 pagina 90 x 134 186 x 66

FORMATEN
Bladspiegel 300 x 420

Zetspiegel 276 x 400

Advertenties staand liggend

1/1 pagina 276 x 400

1/2 pagina 135 x 400 276 x 197

1/3 pagina 88 x 400 276 x 130

1/4 pagina 135 x 197 276 x 96

1/8 pagina 85 x 400 135 x 96

TECHNISCHE GEGEVENS 

Binnenwerk Omslag

Drukprocédé offset offset

Papier 135 grams hv halfmat mc selfcovering

Binnenwerk Omslag

Drukprocédé offset offset

Papier 130 grams hv gesatineerd mc 200 grams hv gesatineerd mc

TECHNISCHE GEGEVENS

 

 

HET VAKBLAD VOOR DE LUNCHROOMBRANCHE

HET VAKBLAD VOOR DE LUNCHROOMBRANCHE

Drukprocédé rotatie offset heatset§§

Papier 70 grams houthoudend mc mat extra wit

DIGITALE BESTANDEN
Aanleveren cPDF bestanden

BEWIJSEXEMPLAREN
Adverteerders ontvangen twee bewijsexemplaren. Extra bewijsexemplaren 
worden op aanvraag toegestuurd. Opgave uiterlijk drie weken voor 
verschijning. De kosten voor additionele bewijsexemplaren bedragen € 8,00 
per exemplaar, exclusief verzendkosten.

THEMA’S 
Alle thema’s zijn onder voorbehoud. 

UITGELICHT
Productnieuws dat extra moet opvallen kan in de rubriek ‘Uitgelicht’. Het 
bericht wordt prominent geplaatst. Per nieuwspagina wordt maximaal één 
‘Uitgelicht’ opgenomen. Het bericht wordt in een kader met achtergrondkleur 
geplaatst. Het tarief bedraagt € 390,- per bericht.

TOESLAGEN
Voorkeursplaatsing 10% toeslag

Aflopende advertenties 15% toeslag

Omslagen (alleen full colour)

omslag 4 15% toeslag

omslag 2 en 3 10% toeslag

Bijlagen op aanvraag

WEBSITES
Alle horecavakbladen van Uitgeverij PS: bv worden ondersteund door een 
eigen website. De websites zijn ieder voor zich een volwaardig medium en 
kenmerken zich door overzichtelijkheid en actualiteit. Iedere website heeft zijn 
eigen nieuwsbrief en zowel de websites als de nieuwsbrieven bieden diverse 
mogelijkheden voor adverteerders.

Horecaondernemers bezoeken onze websites voor het laatste nieuws, 
leuke films, nuttige downloads, handige tools, horecavacatures, interessante 
dossiers, (eigen)wijze columns en nog veel meer. 

DE WEBSITES:
www.hospitality-management.nl
www.lunchroom.nl
www.derestaurantkrant.nl
www.decafekrant.nl
www.bedandbreakfastnieuws.nl
www.hotelbouwplannen.nl 

ALGEMEEN
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Uitgeverij PS: bv
Leijenseweg 111F
3721 BC Bilthoven
telefoon (030) 251 22 70
e-mail info@uitgeverijps.nl
website www.uitgeverijps.nl 

Wat wij ook doen
DE HORECA 100
De Horeca 100 is het jaaroverzicht in 100 horecamomenten. De Horeca 
100 wordt integraal opgenomen in de decemberedities van onze 
horecavakbladen en is een uitstekend podium. De Horeca 100 komt na 
publicatie op onze sites beschikbaar als download. Staat u er bij?

WHITE PAPER MARKETING
White papers zijn een effectief instrument voor lead generation. Bied 
daarom een white paper aan als download. Uw white paper wordt actief 
gepromoot in het betreffende horecavakblad, op de website en in de 
nieuwsbrief. De white paper creëert toegevoegde waarde voor uw bedrijf, 
dienst of product en onderstreept uw expertise.

GEÏNTEGREERDE CAMPAGNE ZONDER ZORGEN
Wilt u een complete campagne naar horecaondernemers? In print 
& online? Bel ons op (030) 251 22 70. Wij denken mee voor een 
optimaal resultaat, schrijven een campagneplan op maat en houden 
de planning bij. Dus: wilt u effectief communiceren met Nederlandse 
horecaondernemers? Bel (030) 251 22 70 of stuur een e-mail naar  
info@uitgeverijps.nl. 

CONTENTMARKETING
Wilt u uw merk en organisatie positioneren als autoriteit in de horeca? 
Dan kan contentmarketing daaraan bijdragen. Combineer uw kennis 
met onze expertise over de horeca. Met contentmarketing biedt u uw 
content aan via onze kanalen. U communiceert uw kennis en kunde in 
onze horecavakbladen, op onze online platforms, in de nieuwsbrieven en 
op social media. Dit doen wij met een gedegen plan, deskundige redactie 
en geoptimaliseerd voor zoekmachines.

Rondje Horeca:
Bereik de horeca 
in minimaal 
280 producties!
12 maanden lang onder ogen komen van álle lunchroomhouders, 
hoteliers, caféondernemers, restaurateurs en b&b-eigenaren. Dat kan op 
elk gewenst moment met het Rondje Horeca.

WAT IS HET RONDJE HORECA?
Met een Rondje Horeca staat u 12 maanden lang in het brandpunt 
van de belangstelling van horecaondernemers. U bereikt al deze 
horecaondernemers met Hospitality Management, Lunchroom, De 
RestaurantKrant, De CaféKrant en Bed & Breakfast. Online en in de 
nieuwsbrieven. U staat in iedere editie, op iedere website en in iedere 
nieuwsbrief. U mag kiezen of u dat doet met een halve of hele pagina. 
U bent met het Rondje Horeca vertegenwoordigd in minimaal 280* 
producties! 

ZULLEN WIJ SAMEN MET 
U AAN DE SLAG GAAN OM 
HORECAONDERNEMERS TE 
BEREIKEN? 
BEL (030) 251 22 70

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@UITGEVERIJPS.NL 
OF BEL ONS OP (030) 251 22 70 VOOR DE TARIEVEN 
EN MOGELIJKHEDEN.

Op bezoek bij:
Walibi Village, Dorhout Mees 
en Wunderland Kalkar

Universal Orlando Resort
LEGOLAND Hotel
The Venetian Macao
Disneyland Paris

NIEUW HOTEL DE EFTELING Een uitgave van 
Uitgeverij PS: bv  WWW.HOSPITALITY-MANAGEMENT.NL  •    •  

WAT IEDERE HOTELIER WIL WETEN
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Special:
Hotels en pretparken


