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Leading in horeca content

Horecawebsites en horecavakbladen voor:
hoteliers, café-eigenaren, restaurateurs,
lunchroomondernemers en b&b-eigenaren
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Uitgeverij PS: bv heeft het beste bereik in de horeca in print en online.
Wij bereiken met onze horecavakbladen álle hoteliers, restaurateurs,
lunchroomhouders, caféondernemers en b&b-eigenaren. Horecavakbladen
waarin u tot uw recht komt en waarbij de lezer zich thuis voelt. Horecavakbladen
waarmee u uw voordeel doet. Online bieden we dit ook, en méér!

U BENT ALTIJD IN BEELD

Ieder vakblad heeft een eigen website. Websites waar horecaondernemers
het laatste horecanieuws lezen, de beste downloads halen, interessante
dossiers, interviews en columns lezen, et cetera, et cetera…

Onze websites worden continu aangepast naar de nieuwste inzichten. Op
basis van bezoekersanalyses sturen wij op inhoud en content. Met onze recent
vernieuwde websites plukt u daar de vruchten van. Deze doorontwikkeling
zorgt voor een betere techniek, meer mogelijkheden en een moderne look
& feel. Dit resulteert in meer pageviews en een langere bezoekduur. Kortom:
de ideale mix!

WEBSITES, NIEUWSBRIEVEN SPONSORED CONTENT

U bereikt met onze nieuwsbrieven tienduizenden horecaondernemers.
Nieuwsbrieven die u net als de websites uitstekende mogelijkheden bieden
om onder ogen te komen van de horecaondernemers. U maakt het de
horecaondernemer makkelijk om voor u te kiezen. En de online mogelijkheden
zijn legio. Van Fancybox tot Leaderboard en van (nieuws)banner tot advertorial.
Heeft u zelf een goed idee of suggesties? Vertel het ons.

Om het maximale rendement uit uw campagne te halen is uw banner altijd
zichtbaar. U heeft de zekerheid dat u altijd in beeld bent. Benut de kracht van
herhaling. Het werkt. Ook voor u!

MAXIMALE AANDACHT DOOR IDEALE WEBSITE-INDELING

WAT HEBBEN WIJ VOOR U?
1. FANCYBOX

7. NIEUWSBANNER XL

2. LEADERBOARD

8. IN DE NIEUWSBRIEVEN

3. NIEUWS BLOK I

9. ADVERTORIAL

De meest opvallende positie op de websites. De Fancybox opent wanneer
de bezoeker de website bezoekt en ligt ‘over de website’. De banner heeft de
afmeting 640 x 300. Iedere bezoeker ziet de Fancybox. De Fancybox leent
zich bij uitstek voor actiemarketing en lead generation.
Dit is de grote banner bovenaan de websites. De leaderboard kent drie
posities met een doorloop van zes seconden. Het formaat is 645 x 125.
De leaderboard staat op alle pagina’s en is altijd zichtbaar. U staat strak
bovenaan. Succes verzekerd! U vergroot uw naamsbekendheid en het
verhoogd uw autoriteit.
Nieuws Blok I biedt plaats aan vier banners. Rechts bovenaan naast de
headlines en direct boven de rubriek ‘Meest gelezen deze week’. De banners
rouleren niet en staan op alle pagina’s. U bent altijd in beeld!

4. NIEUWS BLOK II

In Nieuws Blok II staan vier banners. Direct onder ‘Meest gelezen deze week’.
De banners rouleren niet en staan op alle pagina’s. Ook hier bent u altijd in
beeld!

5. NIEUWS BLOK III

In Nieuws Blok III staan vier banners. Naast het nieuws en boven de agenda
en onder de download van het horecavakblad. De banners zijn altijd zichtbaar
en rouleren niet. U bent altijd in beeld!

6. NIEUWSBANNER

Midden op de homepage staat de Nieuwsbanner. Prominent onder ‘Meest
gelezen deze maand’ en boven het nieuws. De Nieuwsbanner kent drie
posities en rouleert iedere zes seconden.

www.hospitality-management.nl
100+ nieuwsbrieven

www.lunchroom.nl
52+ nieuwsbrieven

De naam doet het al vermoeden de Nieuwsbanner XL is een extra grote
banner. Deze banner staat tussen het nieuws en heeft de volle breedte van
de nieuwskolom. De Nieuwsbanner XL heeft nog een groot voordeel. Deze
banner rouleert niet. U bent dus altijd in beeld. Aandacht verzekerd.
De nieuwsbrief van Hospitality Management verschijnt acht keer per maand.
De Nieuwsbrieven voor Lunchroom, De CaféKrant en De RestaurantKrant
iedere week en die van Bed & Breakfast twee keer per maand. In de
nieuwsbrieven is plaats voor banners en advertorials. U bent verzekerd van
een groot bereik.
Uw advertorial op de website(s) en/of in de Nieuwsbrief? Dat kan. U levert
tekst en foto’s aan en wij doen de rest. Uw advertorial blijft online en vindbaar
op de website. Een perfecte tool ter ondersteuning bij lead generation. Uw
artikel kan ook mee in de nieuwsbrief.

10. VIDEO

Heeft u een film? U kunt ons het bestand aanleveren of de ‘embedcode’
sturen. Wilt u dat wij uw film of reportage maken? Of heeft u liever een
interview of instructie- of voorlichtingsfilm? Bel ons voor de mogelijkheden.

11. WHITE PAPER

White papers zijn een effectief instrument voor lead generation. Uw white paper
wordt gepromoot op de website en in de nieuwsbrief. De white paper creëert
toegevoegde waarde voor uw bedrijf, dienst of product en onderstreept uw
expertise. Deel uw kennis en vergroot uw toegevoegde waarde.

www.derestaurantkrant.nl www.decafekrant.nl
100+ nieuwsbrieven
52+ nieuwsbrieven

TECHNISCHE GEGEVENS
TECHNISCHE GEGEVENS BANNERS
Bestandsformaat

.gif

Bestandgrootte

80 kb maximaal

Afmeting

125 x 125

Nieuws Blok I, II en III en
Nieuwsbrief

645 x 125

Leaderboard

645 x 125

Nieuwsbanner

640 x 300

Fancybox

Aanleveren

Twee werkdagen voor plaatsing

WAAROM ALLEEN .GIF?

Niet alle smartphones en tablets ondersteunen alle bestandsformaten. De .gif
banners worden wel ondersteund door alle mobile devices. Daarom bent u
bij ons altijd in beeld.
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www.bedandbreakfastnieuws.nl
24+ nieuwsbrieven
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Fancybox tarieven zijn per week.
Bannertarieven zijn per maand.
De Leaderboard en de Nieuwsbanner bestaan uit 3 posities. De doorlooptijd is 6 seconden.
Banners in de Nieuwsbrief worden alleen opgenomen in combinatie met een banner op de website.
Advertorials hebben een lengte tot 450 woorden en 3 foto’s.
Advertorials in de Nieuwsbrief worden alleen opgenomen in combinatie met advertorial op de website.
Advertorials worden een keer meegenomen in de nieuwsbrief.
Er worden maximaal twee advertorials per Nieuwsbrief geplaatst.
Video’s worden op de site geplaatst of met een ‘embedcode’.
Facturering en betaling voorafgaand aan plaatsing.
MEDIAKAART ONLINE 2019

Rondje Horeca: Bereik de horeca
in minimaal 340 producties!
12 maanden lang onder ogen komen van lunchroomeigenaren, 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 twaalf maanden lang in het brandpunt
van de belangstelling van al die 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 340
producties!

GEÏNTEGREERDE CAMPAGNE ZONDER ZORGEN

Wilt u een complete campagne naar horecaondernemers? In print, online
in nieuwsbrieven, white papers, social media, video et cetera? Bel ons op
(030) 251 22 70 of stuur een e-mail naar info@uitgeverijps.nl. Wij denken
mee voor een optimaal resultaat, schrijven een campagneplan op maat en
houden de planning bij.

PS: Online bv
Leijenseweg 111F
3721 BC Bilthoven
telefoon (030) 251 22 70
e-mail 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
en wordt uw content verspreid via onze kanalen.
U communiceert uw kennis en kunde in onze horecavakbladen, online
platforms, nieuwsbrieven en social media. Dit doen wij met een gedegen
plan, deskundige redactie en geoptimaliseerd voor zoekmachines.

HORECA KENNISPLATFORM

Uitgeverij PS: bv biedt meer dan het laatste horecanieuws en
achtergronden. We hebben als doelstelling om horecaondernemers beter
te leren ondernemen. We gaan daarom de diepte in. Dit doen we door
middel van achtergrondverhalen over horecaspecifieke onderwerpen,
onderzoek, diepte-interviews, white papers en meer… De redactie heeft
de kennis in huis om pijnpunten binnen de horeca inzichtelijk te maken. We
werken intensief samen met experts die hun kennis via onze platformen
met de horecaondernemers delen. Ook dit draagt bij aan uw bereik en
uitstraling. Ook horecaondernemers zijn meer en meer bezig om kennis te
vergaren. Losse flodders horen daar niet bij, serieuze content wél.

