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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.

7. NIEUWSBANNER XL
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.

8. IN DE NIEUWSBRIEVEN 
De Nieuwsbrieven van Hospitality Management en De RestaurantKrant 
verschijnen twee keer per week. De Nieuwsbrieven voor Lunchroom en De 
CaféKrant één keer per 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.

9. ADVERTORIAL
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. LEAD MAGNET
Het woord ‘magnet’ zegt het al: je oog wordt er naartoe getrokken. Een 
niet te missen kans om de naamsbekendheid te vergroten en bezoekers te 
verleiden. De lead magnet komt per bezoek eenmaal in beeld en verschijnt 
rechts onderin het venster.

DIT HEBBEN WIJ VOOR U!

1. FANCYBOX
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.

2. LEADERBOARD
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.

3. NIEUWS BLOK I
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 XL
De Nieuws Blok XL banner staat op een prominente positie. De banner staat 
namelijk rechts naast het laatste nieuws. De banner rouleert niet en is dus 
altijd in beeld. 

www.hospitality-management.nl www.decafekrant.nlwww.derestaurantkrant.nlwww.lunchroom.nl
100+ nieuwsbrieven 52+ nieuwsbrieven100+ nieuwsbrieven52+ nieuwsbrieven

Uitgeverij PS: bv heeft het beste bereik in de horeca in print en online. Wij bereiken 
met onze horecawebsites en nieuwsbrieven álle hoteliers, restaurateurs, 
lunchroomhouders, caféondernemers en b&b-eigenaren. Websites die de 
horecaondernemer aanspreken op ondernemersniveau, boordevol unieke 
en relevante content. Ideaal voor onze relaties om hun producten onder de 
aandacht te brengen. Ons motto ‘Horecaondernemers helpen ondernemen’ 
komt duidelijk terug in de contentmix van achtergrondinformatie, zoals 
artikelen over wet- en regelgeving en productinnovaties, actualiteiten, 
interviews met ondernemers en nieuws. 
Iedere website heeft dezelfde doelgroep als het bijpassende vakblad. 
Horecavakbladen waarmee u uw voordeel doet. Online bieden we dit ook, en 
méér! Bovendien is de combinatie van print en online een bewezen formule 
waardoor de naamsbekendheid binnen de horecasector fors wordt vergroot. 

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 editorial 
of advertorial. Heeft u zelf een goed idee of suggesties? Vertel het ons. 

U BENT ALTIJD IN BEELD 
Om het maximale rendement uit uw campagne te halen is uw banner altijd 
zichtbaar. U heeft op onze websites, vanwege de vaste bannerposities, de 
zekerheid dat u altijd in beeld bent. Benut de kracht van herhaling. Het werkt. 
Ook voor u! 

MAXIMALE AANDACHT DOOR IDEALE WEBSITE-INDELING 
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 vooral in een langere leestijd. 
Kortom: de ideale mix!
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TECHNISCHE GEGEVENS BANNERS

Bestandsformaat .gif

Bestandgrootte 80 kb maximaal

Afmeting 125 x 125 Nieuws Blok I, II en Nieuwsbrief

270 x 270 Nieuws Blok XL

645 x 125 Leaderboard 

645 x 125 Nieuwsbanner

951 x 125 Nieuwsbanner XL

640 x 300 Fancybox

Aanleveren Twee werkdagen voor plaatsing

TARIEVEN ONLINE

BIJZONDERHEDEN
• De Leaderboard en de Nieuwsbanner bestaan uit 3 posities. De doorlooptijd is 6 seconden. 
• Banners in de Nieuwsbrief worden alleen opgenomen i.c.m. een banner op de website
• Advertorials hebben een lengte tot 750 woorden en 3 foto’s
• Advertorials in de Nieuwsbrief worden alleen opgenomen i.c.m. advertorial op de website
• Advertorials worden één keer meegenomen in de Nieuwsbrief
• Er worden maximaal twee advertorials per Nieuwsbrief geplaatst
• Facturering en betaling voorafgaand aan plaatsing
• De minimale periode voor banners op de sites en in de nieuwsbrief is drie maanden

WEBSITES FANCYBOX LEAD 
MAGNET

bedandbreakfastnieuws.nl 395 345

decafékrant.nl 395 345

derestaurantkrant.nl 445 395

hospitality-management.nl 595 545

lunchroom.nl 495 445

tarieven zijn per week

NIEUWSBRIEVEN BANNER ADVER- 
TORIAL

bedandbreakfastnieuws.nl 395 345

decafékrant.nl 395 295

derestaurantkrant.nl 445 345

hospitality-management.nl 495 445

lunchroom.nl 445 345

tarieven zijn per maand

www.bedandbreakfastnieuws.nl
24+ nieuwsbrieven

TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

WEBSITES LEADER-
BOARD

NIEUWS-
BANNER

NIEUWS- 
BANNER XL

NIEUWS 
BLOK 1

NIEUWS 
BLOK 2

NIEUWS 
BLOK XL 1

NIEUWS 
BLOK XL 2

ADVER- 
TORIAL

bedandbreakfastnieuws.nl 425 345 425 295 275 325 295 345

decafékrant.nl 445 395 445 345 275 335 275 395

derestaurantkrant.nl 495 445 495 425 395 375 375 495

hospitality-management.nl 845 645 845 545 515 645 515 595

lunchroom.nl 545 495 545 445 395 425 345 545

tarieven zijn per maand

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.



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

WHITE PAPER MARKETING

HORECA KENNISPLATFORM

HET DOEL
Het doel van white paper marketing is het genereren van marketingleads.

WAT IS EEN WHITE PAPER?
Een white paper is een kennisdocument waarmee u uw expertise deelt. 
De opbouw is chronologisch met een heldere structuur. De omvang van 
een white paper is variabel maar blijft bij de kern van het vraagstuk dat u 
behandelt. Het is dus géén product of bedrijfspresentatie.

WAAROM WHITE PAPER MARKETING?
Adverteren en bannering werkt uitstekend voor uw naamsbekendheid. Maar, 
horecaondernemers willen ook kennis. Kennis voor een betere bedrijfsvoering. 
Met onze white paper module wordt u dé horecakennispartner. U brengt 
opheldering, geeft inzicht. U helpt uw (potentiele) klanten. Bovendien gaat u 
nieuwe relaties aan en bestendigt bestaande.

DISTRIBUTIE & PROMOTIE
U kiest de online titel(s) en wij promoten uw white paper. Dat doen wij als 
volgt:
- Voorafgaand aan de campagne wordt er online een artikel gepubliceerd
- Vervolgens wordt uw white paper online en in de Nieuwsbrief gepromoot
-  Uw white paper wordt gepromoot in de bladen in de rubriek ‘white 

papers’

TARIEVEN
De tarieven zijn inclusief eindredactie, vormgeving, cover, distributie & 
promotie en technische kosten.

EXCLUSIVITEIT
U hebt exclusiviteit voor het specifieke onderwerp waarover u schrijft op de 
site waarop u publiceert.

WHITE PAPER 3 MAANDEN 6 MAANDEN 9 MAANDEN 12 MAANDEN

bedandbreakfastnieuws.nl 1275 2550 3825 5100

decafekrant.nl 1335 2670 4005 5340

derestaurantkrant.nl 1485 2970 4455 5940

hospitality-management.nl 2535 5070 7605 10140

lunchroom.nl 1635 3270 4905 6540

Uitgeverij PS: bv biedt meer dan het laatste horecanieuws en 
achtergronden. We hebben als missie horecaondernemers te helpen 
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.

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

Interview
Golden Tulip Alkmaar

VOOR HET LAATSTE HOTELNIEUWS BEZOEKT U Een uitgave van 
Uitgeverij PS: bvWWW.HOSPITALITY-MANAGEMENT.NL

NUMMER 5 • OKTOBER 2019 • JAARGANG 28

Hospitality
Management

WAT IEDERE HOTELIER WIL WETEN

Hospitality
HOTELTECH 2019:

 HET PROGRAMMA

Drie managers over hun functie:
“De F&B-manager 
mag nooit verdwijnen”

Achtergrond
Hotelmarkt en 
songfestival

Column Sander Allegro
Roberto Payer is 
The Godfather

2019149 • HM0519.indd   1 08-10-19   10:09

Jan-Paul Kroese, general manager Amstel Hotel

WIJN: VINEUS GEBRABBEL Een uitgave van 
Uitgeverij PS: bv  WWW.HOSPITALITY-MANAGEMENT.NL  •    •  

Alles over 
de NVWA

WAT IEDERE HOTELIER WIL WETEN

MEI 2019 • EEN UITGAVE VAN HOSPITALITY MANAGEMENT

“Ik ben op zoek naar magie”

Cas Spijkers Academie, 
Nijmegen
Dagje meelopen met 
sterrenchefs in de dop

F&B op een cruiseschip
Bijna 3000 maaltijden per dag

Vlaamse keuken in 
Winterswijks hotel
“Er liggen boterhamzakjes 
voor onze gasten”

2019081 • HMHFB2019.indd   1 13-05-19   16:57

JAARGANG 11, SEPTEMBER 2019WWW.DECAFEKRANT.NL

Een goede kroeg staat altijd dichtbij de kerk. Zo ook in het 
Noord-Hollandse Bergen, waar Monique van Klaveren al 
jaren Café d’Alderliefste bestiert. Een Franse uitstraling, 
lokale biertjes en Hollands ondernemerschap vloeien samen 
pal naast de Ruïnekerk.

> INTERVIEW PAGINA 4

Casper 
Reinders:
het ware 
verhaal achter 
Jimmy Woo
> INTERVIEW PAGINA 7

>  WET- EN REGELGEVING
PAGINA 10

> WIJNEN PAGINA 8

Speciaalbier en tap: rouleer 
voor een hogere omzet
> PAGINA 3

INTERVIEW

W&R

WIJNEN

BEST GELEZEN ONLINE

EEN 
BOEK 
> P12

Mag een café lachgas verkopen?

Nieuwe wetgeving komt horeca duur te staan
In 2020 gaan de prijzen in de horeca waarschijnlijk opnieuw omhoog, mede door 
de aanstaande invoering van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Die 
wet beoogt vaste contracten aantrekkelijker te maken. Dat blijkt uit een rapport 
van ABN AMRO. 

EEN 
BOEK 
> P

“Speciaalbier 
nemen wij 
serieus”

Deze wijnen 
moet je op de 
kaart hebben

Alles over 
de Drank- en 
Horecawet

2019130 • DCK0319.indd.indd   1 09-09-19   15:51

JAARGANG 11, OKTOBER 2019WWW.DERESTAURANTKRANT.NL

Wes Schreutelkamp en Joost Bergsteijn openden 
The Streetfood Club bijna anderhalf jaar geleden. 
Inmiddels is het uitgegroeid tot een van de meest 
spraakmakende restaurants van Nederland. Een 
interview over vriendschap, ondernemerschap en 
inspiratie. 

> INTERVIEW PAGINA 4 

Streetfood, 
cocktails 
en hip-hop

Koen van der Plas 
over de ideale 
wijnkaart

> INTERVIEW PAGINA 13

Interview oprichters
Social Deal
> INTERVIEW PAGINA 11

INTERVIEW

W&R

ETIQUETTE

BEST GELEZEN ONLINE

EEN 
BOEK 
> P16

Loetje nu ook in Den Haag

Eet- en drinkgelegenheden, waaronder restaurants, 
fastfoodrestaurants, kantines, catering en cafés, hebben 
in het tweede kwartaal 0,3 procent meer omgezet dan een 
kwartaal eerder. Zo becijferde het CBS. Dat is de laagste 
groei in 2,5 jaar. 

De gevolgen 
van alcohol 
schenken

>  WET- EN REGELGEVING
PAGINA 7

Ook de keuken 
verdient een 
fooi

> COLUMN PAGINA 8

2019138 • DRK0419.indd   1 26-09-19   17:11

Een uitgave 

van Uitgeverij 

PS: bv

W W W.BEDANDBREAKFA STNIEUWS.NL  �  Volg ons op twitter en facebook  Een uitgave van Uitgeverij PS: bv

VA K M AG A Z I N E  VO O R  B E D  &  B R E A K FA S T- E I G E N A R E N Jaargang 15 • #3 • 2019

BED  BREAKFAST
Toeristen 

geven steeds 
meer geld uit

Duurzamer in de badkamer

Brandveiligheid:
Wat moet en wat mag?

B&B Het Vinkenest:
Gasten ontvangen gaat

prima samen met een gezin

2019131 • BB0319.indd   1 09-09-19   16:23

Lina Deslandes, GM Mama Shelter Marseille

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES IN BEWEGING Een uitgave van 
Uitgeverij PS: bv  WWW.HOSPITALITY-MANAGEMENT.NL  •    •  

WAT IEDERE HOTELIER WIL WETEN

NOVEMBER 2018 • EEN UITGAVE VAN HOSPITALITY MANAGEMENT

Marseille special
Te gast bij drie hotels 

Maison Montgrand 
“Alles in dit hotel 
is te koop”

nhow Marseille 
Hotel met karakter 
van de stad

Design

"Niemand geloofde
 in dit project"

2018225 • HMHD2018 .indd   1 22-11-18   15:28

> Etiquette: de gast wil privacy
> De 5 lekkerste broodjes van Nederland
> Edwin Vlek (FNV):

"De horeca verdient een beter imago"

VAKINFORMATIE VOOR HORECAONDERNEMERS IN DAGZAKEN Jaargang 19 • #5 • 2019 internationale 
recepten

7x

WWW.LUNCHROOM.NL � Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.lunchroom.nl Lunchroom is een uitgave van Uitgeverij PS: bv

Thijs Swinkels, Brownies&downieS:

"De doelstelling? 
75 vestigingen"

2019160 • LU0519.indd   1 28-10-19   16:57

WWW.LUNCHROOM.NL � Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.lunchroom.nl Lunchroom is een uitgave van Uitgeverij PS: bv

 Van 
burger 

tot 
breakfast!

EEN UITGAVE VAN LUNCHROOM november 2018

Baker & Moore wint
Lekkerste Lunchroombroodje 

van Nederland 2018

>  Foodtrends, culinaire inspiratie en recepten

2018230 • LUCT2018.indd   1 29-11-18   16:57

Lu
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m
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