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Horecavakbladen en websites voor:
hoteliers, café-eigenaren, restaurateurs,
lunchroomondernemers en b&b-eigenaren
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OPLAGE: 4650
FREQUENTIE: 6 KEER PER JAAR + 2 SPECIALS

Wat iedere hotelier
moet weten
ALGEMEEN

Hospitality Management is vernieuwd. Redactioneel aangescherpt en
opgefrist en nu nog meer hét het vakblad voor de hotellerie. Ons 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 en
wordt verspreid op basis van controlled circulation en abonnementen.

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 2019
•
•
•
•
•

Hotelbouwplannen laat zien dat er wordt geïnvesteerd in kamermodernisering
Focus op guest journey
Toenemend belang van ict in de integrale bedrijfsvoering
De vergader- en congresmarkt zit in de lift
Massa toerisme

WAAR SCHRIJVEN WIJ OVER?

Wij zijn bekend met hotelondernemers en de hotelmarkt 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.
Online publiceren wij nieuws 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.

hotellerie om nieuwe concurrenten proberen te beknotten lijkt voorbij.
Nieuwe concurrenten zorgen er nu voor dat de hotellerie zich duidelijker
kan profileren. Op zoek gaat naar een heldere en duidelijke propositie.
Hotelketens nemen hier het voortouw door nieuwe formules in de markt
te zetten.

BEREIK

Hospitality Management gaat naar meer dan 3100 hotels in Nederland.

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. De afgelopen jaren hebben wij ons licht opgestioken in het
buitenland. Wat kunnen wij daarvan leren?

(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

Het afgelopen decennium zijn de b&b’s opgekomen. De afgelopen vijf jaar
Airbnb. Twee serieuze concurrenten voor de hotellerie. De reflex vanuit de

Hoteliers bezoeken www.hospitality-management.nl voor het laatste nieuws,
interessante dossiers, hotelvacatures, interviews, spraakmakende columns
en nog veel meer. Iedere donderdag met hotelnieuws en iedere zaterdag met
de weekeindselectie.
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SLUITING

VERSCHIJNING THEMA’S

Hospitality Management

1901

11-02-2019

26-02-2019

Hotelbouwplannen

PMS & Slim
koppelen

F&B: Keuken &
Restaurant

Hospitality Management

1902

01-04-2019

16-04-2019

Hotelkamer, Concept & Interieur

Bedrijfskleding

F&B: Hotelbar

02-05-2019

17-05-2019

Hotel & Food & Beverage

Hospitality Management

1903

03-06-2019

18-06-2019

Outsourcing

Fire & Safety

F&B: Meetings & Events

Hospitality Management

1904

19-08-2019

03-09-2019

Badkamer & Guest supplies

(ver)Bouwen

F&B: Ontbijt

Hospitality Management

1905

30-09-2019

15-10-2019

HotelTech 2019

Audio, TV & Innovatie F&B: Convenience

07-11-2019

22-11-2019

Hotel & Design

02-12-2019

17-12-2019

Hotel & Duurzaamheid

Hotel & Food & Beverage

Hotel & Design
Hospitality Management
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1906

Wellness & Fitness

Horeca 100

EEN UITGAVE VAN LUNCHROOM

november 2017

Boordevol
recepten &
trends

> Foodtrends in 2018, culinaire inspiratie en aandacht voor franchise

OPLAGE: 3.0703.070
FREQUENTIE: 6 KEER PER JAAR + 1 SPECIAL
De winnaar van
het Lekkerste
Lunchroombroodje 2017

Vakinformatie voor
horeca-ondernemers in dagzaken
ALGEMEEN

Al 18 jaar is Lunchroom het vakblad voor horecaondernemers met
een lunchroom of dagzaak. Lunchroom gaat naar alle Nederlandse
lunchrooms/dagzaken en wordt verspreid op basis van controlled
circulation en abonnementen. Need-to-know informatie, food, non-food en
ondernemerschap staan voorop.

LUNCHROOMTRENDS VOOR 2019
•
•
•
•
•

WWW.LUNCHROOM.NL • Volg ons op twitter

en facebook

Culitip is een uitgave van Uitgeverij PS: bv

LUNCHROOMPANEL

Het lunchroom-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 bezorgmarkt groeit en biedt kansen
Meer lunchrooms en dagzaken zien alcoholische dranken als kans
Vis, vegan en vegetarisch worden populairder
Consumentenbestedingen stijgen
Toename van de ‘mono’ menukaart

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.

WAAR SCHRIJVEN WIJ OVER?

Ondernemen staat voorop. Wij schrijven over de culinaire kant van de zaak.
Maar ook over wet- & regelgeving, fiscaliteit, personeel et cetera. Uiteindelijk
gaat het om rendement.
Daarom houden wij de redactionele formule continu tegen het licht voor een
goede redactionele balans. Online is actualiteit relevant, maar schuwen wij
need-to-know niet.

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.

DE MARKT

Nog steeds groeit het aantal lunchrooms en dagzaken waarbij het neerzetten
van een duidelijk concept belangrijker wordt. Vooral in stedelijke agglomeraties
groeit de concurrentie. In de 18 jaar dat lunchroom bestaat is de levensduur
toegenomen van vier naar acht jaar. Het huidige economische klimaat helpt
hier ook een handje.
De ‘mono’ lunchroom (met een kleine, gespecialiseerde kaart) is in opkomst.
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Lunchroom

1901

18-02-2019

05-03-2019

Fris & Water

De 7: Brood &
Sandwiches

Slim! Inrichten

Lunchroom

1902

22-04-2019

07-05-2019

Sap & Smoothies

De 7: Salades

Slim! Bezorgen

Lunchroom

1903

07-06-2019

25-06-2019

Thee Specials

De 7: Taarten

Slim! Personeel

Lunchroom

1904

09-09-2019

24-09-2019

Alcohol vs non alcohol

De 7: Ontbijt & Zuivel

Slim! Boekhouden

Lunchroom

1905

21-10-2019

05-11-2019

Koffie & Gebak

De 7: Kleine kaart

Slim! Betalen

11-11-2019

26-11-2019

Culinaire inspiratiebron
2019

Winnaar Lekkerste
Lunchroombroodje

25-11-2019

10-12-2019

Horeca 100

De 7: Soep

De CuliTip
Lunchroom

1906

Slim! Financieren
MEDIAKAART 2019

OPLAGE: 11.800
FREQUENTIE: 6 KEER PER JAAR

Alles voor restaurateurs
en chef-koks
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 VOOR 2019
•
•
•
•
•

Bezorgmarkt groeit en biedt kansen
Steeds meer tech in het restaurant
Shared dining concepten steeds populairder
Vega en vegan worden omarmd door restaurants
Duurzaamheid in de volle breedte

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.

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.

WWW.DERESTAURANTKRANT.NL

Restaurateurs en restaurantpersoneel bezoeken www.derestaurantkrant.nl
voor het laatste nieuws, interessante dossiers, spraakmakende columns,
interviews, vacatures, handige tools en nog veel meer. De nieuwsbrief
verschijnt tweemaal per week.

NIEUW! SPECIALS

Nieuw. De RestaurantKrant verschijnt niet vier, maar zes keer. In april
verschijnt de special over Aardappelen en in oktober de special over
Italië. Waarom deze specials? Om restaurateurs en chefs te informeren en
inspireren. In de specials duiken wij nog dieper in één specifiek onderwerp.
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De RestaurantKrant

1901

25-02-2019

12-03-2019

Fris & Water

De RestaurantKrant

Special

08-04-2019

23-04-2019

Aardappelen

De RestaurantKrant

1902

03-06-2019

18-06-2019

De RestaurantKrant

1903

16-09-2019

De RestaurantKrant

Special

28-10-2019

De RestaurantKrant

1904

25-11-2019

MEDIAKAART 2019

Welkom & Amuses

Slim! Inrichten

Spirits & Cocktails

Gemaksproducten

Slim! Afrekenen

01-10-2019

Wijnen

Groenten & Garnituren

Slim! Inkopen

12-11-2019

Italië

10-12-2019

Koffie, Thee & Gebak

Horeca 100

Slim! Boekhouden

OPLAGE: 9.550
FREQUENTIE: 4 KEER PER JAAR

Alles voor de
café-ondernemer
ALGEMEEN

DE MARKT

CAFÉTRENDS VOOR 2019

CAFÉPANEL

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.
•
•
•
•
•

Cafés bieden steeds meer: diner, pubquiz, lunch en meer
Meer keuze: speciaalbieren-, cocktail- en wijnkaart
Inzicht in bedrijfsprestaties door tech
Schaalvergroting. Er zijn steeds meer eigenaren van meerdere cafés
Minder alcohol in bier en wijn

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.
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.

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.

WWW.DECAFEKRANT.NL

Caféondernemers en personeel bezoeken www.decafekrant.nl voor het
nieuws, dossiers, spraakmakende columns, interviews, handige tools en nog
veel meer. De nieuwsbrief verschijnt wekelijks. Afhankelijk van de leesbehoefte
wordt de frequentie verhoogd.

RONDJE HORECA: BEREIK DE HORECA IN
MINIMAAL

340 PRODUCTIES!
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De CaféKrant

1901

04-03-2019

19-03-2019

Fris & Water

Bittergarnituur & Snacks

Slim! Inrichten

De CaféKrant

1902

27-05-2019

11-06-2019

Spirits & Cocktails

Dagmenu

Slim! Afrekenen

De CaféKrant

1903

02-09-2019

17-09-2019

Wijnen

Speciaalbieren & Tap

Slim! Inkopen

De CaféKrant

1904

15-11-2019

03-12-2019

Koffie, Thee & Gebak

Horeca 100

Slim! Boekhouden

MEDIAKAART 2019

OPLAGE: 2600
FREQUENTIE: 4 KEER PER JAAR

Magazine voor de
Bed & Breakfast sector
ALGEMEEN

DE MARKT

B&B-TRENDS VOOR 2019

BED & BREAKFAST-PANEL

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 plaats inneemt.
•
•
•
•
•

De branche groeit door en wordt zichtbaarder
Professionalisering: meer B&B’s met meer kamers
Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker
Verbouw: sanitair en slaapcomfort steeds beter
ICT wint terrein, ook bij marketing en sales van B&B’s

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.
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

WAAR SCHRIJVEN WIJ OVER?

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.

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 twee
maandelijkse nieuwsbrief voor het laatste nieuws, interessante dossiers,
spraakmakende columns, interviews, handige tools en nog veel meer.

Dus: wilt u effectief communiceren met
de Nederlandse horecaondernemers?

Bel (030) 251 22 70.
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Bed & Breakfast

1901

4-03-2019

19-03-2019

Ontbijt & Brood

Mijn B&B: PMS & Slim koppelen

Bed & Breakfast

1902

27-05-2019

11-06-2019

Koffie & Thee

Mijn B&B: Slapen & Comfort

Bed & Breakfast

1903

02-09-2019

17-09-2019

Badkamer & Guest supplies

Mijn B&B: Fire & Safety

Bed & Breakfast

1904

15-11-2019

03-12-2019

Horeca 100

Mijn B&B: Zelf doen of uitbesteden?

MEDIAKAART 2019
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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.

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.

TOESLAGEN
Voorkeursplaatsing
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Aflopende advertenties
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Omslagen (alleen full colour)
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DE WEBSITES:

www.hospitality-management.nl
www.lunchroom.nl
www.derestaurantkrant.nl
www.decafekrant.nl
www.bedandbreakfastnieuws.nl
www.hotelbouwplannen.nl

Bijlagen op aanvraag
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EEN UITGAVE VAN LUNCHROOM

november 2017

Boordevol
recepten &
trends

> Foodtrends in 2018, culinaire inspiratie en aandacht voor franchise

De winnaar van
het Lekkerste
Lunchroombroodje 2017
WWW.LUNCHROOM.NL • Volg ons op twitter

en facebook

Culitip is een uitgave van Uitgeverij PS: bv

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.

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.

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.

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

