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Horecawebsites en horecavakbladen voor:
hoteliers, café-eigenaren, restaurateurs,
lunchroomondernemers en b&b-eigenaren
MEDIAKAART ONLINE 2018

Wij bieden het beste bereik in de horeca in print en online. Met onze
horecavakbladen, online activiteiten en nieuwsbrieven bereiken wij álle
hoteliers, restaurateurs, lunchroomhouders, caféondernemers en b&beigenaren met minimaal twee kamers.
Aansprekende websites en vakbladen die horecaondernemers aanspreken
op ondernemersniveau. Onze missie is ‘Horecaondernemers helpen
ondernemen’. Dit komt terug in de contentmix van achtergrondinformatie,
artikelen over wet- en regelgeving, productinnovaties, actualiteiten, interviews
en nieuws.
Websites en horecavakbladen waarmee u uw voordeel doet. Bovendien is de
combinatie van print en online een bewezen formule. Naamsbekendheid en
autoriteit worden vergroot.

WEBSITE, NIEUWSBRIEVEN EN BRANDED CONTENT

U bereikt met onze nieuwsbrieven tienduizenden horecaondernemers.
Nieuwsbrieven die - net als de websites - uitstekende mogelijkheden bieden
om in contact te komen met horecaondernemers. De mogelijkheden zijn
legio. Suggesties? Vertel het ons.

NIEUWE INDELING

Wij monitoren onze online activiteiten met Google Analytics. Op basis van
de inzichten die Google Analytics biedt, actualiseren wij onze websites.
Hierbij draait het om relevantie. Wij bieden horecaondernemers relevante
vakinformatie in een vertrouwde en betrouwbare context. Zowel in onze
horecavakbladen als online. Wij selecteren zorgvuldig, segmenteren en
dan publiceren we pas. Relevantie en leesduur, daar draait het om. Het
voortschrijdend inzicht dat ons - door het continu monitoren - geboden
wordt, vertalen wij naar onze websites Op inhoud, maar ook op vorm.

MAXIMALE ZICHTBAARHEID

Voor de banners in de nieuwsblokken betekent dit dat wij vanaf januari 2021
overstappen op nieuwe bannerformaten. Grotere formaten, dus minder
banners. Formaten waardoor u nog beter gezien wordt. Het aantal posities
wordt teruggebracht van 16 naar 6. De nieuwe posities zijn zo gekozen dat u
maximale zichtbaarheid geniet.

DIT HEBBEN WIJ VOOR U!
1.

FANCYBOX

5.

NIEUWSBANNER XL

2.

LEADERBOARD

6.

IN DE NIEUWSBRIEVEN

3.

NIEUWSBLOK XL

7.

BRANDED CONTENT

4.

NIEUWSBANNER

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.
De Nieuwsblok XL banners staan op een prominente positie. De banners
staan rechts naast het laatste nieuws in de redactionele omgeving. De
banners rouleren niet en zijn altijd in beeld.

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 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 branded content. U
bent verzekerd van een groot bereik.
Uw branded content op de website(s) en/of in de Nieuwsbrief? Dat kan.
U levert tekst en foto’s aan en wij doen de rest. Uw branded content blijft
online en vindbaar op de website. Een perfecte tool ter ondersteuning bij lead
generation. Uw artikel kan ook mee in de Nieuwsbrief.

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

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

TECHNISCHE GEGEVENS
HEEFT U GEEN BANNER?

TECHNISCHE GEGEVENS BANNERS
Bestandsformaat

.gif

Bestandgrootte

80 kb maximaal

Afmeting

270 x 270

Nieuws Blok XL

645 x 125

Leaderboard

645 x 125

Nieuwsbanner

951 x 125

Nieuwsbanner XL

640 x 300

Fancybox

Aanleveren

DAN KUNNEN WIJ EEN BANNER VOOR U MAKEN.
Banners
• Banners zijn statisch of dynamisch. Fancyboxen zijn altijd statisch
• De doorlooptijd is vier werkdagen vanaf het moment dat het materiaal
binnen is
• Er is één correctieronde
• Het tarief voor het vervaardigen van één banner is 245 euro
Aanleverspecificaties
• Eén afbeelding met begeleidende tekst
• Een link naar de landingspagina

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.

Tips voor een effectieve banner
• Houd de tekst kort & krachtig
• Gebruik een pakkend beeld
• De landingspagina is belangrijk. Doelgroepspecifiek scoort beter.

TARIEVEN ONLINE
WEBSITES
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decafékrant.nl

395

345

derestaurantkrant.nl

495

445

hospitality-management.nl

595

545

lunchroom.nl

545

495

P E R P U B LI C A TI E

P E R N I E U W S B RI E F

BIJZONDERHEDEN
•
•
•
•
•
•

De minimale periode voor banners op de sites en in de nieuwsbrief is zes maanden aaneengesloten
Facturering en betaling voorafgaand aan plaatsing
De Leaderboard en de Nieuwsbanner bestaan uit 3 posities. De doorlooptijd is 6 seconden.
Banners in nieuwsbrieven worden alleen opgenomen i.c.m. met een banner op de website
Branded content in nieuwsbrieven wordt alleen opgenomen i.c.m. met branded content op de website
Branded content wordt éénmaal meegenomen in de Nieuwsbrief

www.bedandbreakfastnieuws.nl
24+ nieuwsbrieven
MEDIAKAART ONLINE 2022

WHITE PAPER MARKETING
HET DOEL

DISTRIBUTIE & PROMOTIE

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

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’

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.

TARIEVEN

WAAROM WHITE PAPER MARKETING?

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

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.

EXCLUSIVITEIT

U hebt exclusiviteit voor het specifieke onderwerp waarover u schrijft op de
site waarop u publiceert.
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bedandbreakfastnieuws.nl
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WHITE PAPER

HORECA KENNISPLATFORM
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
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Hospitality

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.

Hoe maak je het ideale melkschuim?

MEI 2021 • EEN UITGAVE VAN HOSPITALITY MANAGEMENT

WWW.DERESTAURANTKRANT.NL

NUMMER 5 • OKTOBER 2021 • JAARGANG 30

WAT IEDERE HOTELIER WIL WETEN

HotelSummit 2021
Het volledige programma
van hét hotelcongres

Ontbijttrends
Gasten willen meer vrijheid

Dijkstra Hotel Group
Bart Dijkstra bouwt
aan eigen hotelgroep

De ideale tafelbegeleider
Wijn of bier?

Theaterhotels
Ondernemen in
geraakte sector

JAARGANG 13, JUNI 2021

Wonderlijk
Wander
Island

Thema:
Concepting

Preston Palace
Klaar voor de toekomst

WWW.DECAFEKRANT.NL

INTERVIEW

JAARGANG 15, JUNI 2021

Al sinds 1928 een
begrip in Bilthoven

Koen van der Plas
en Arvid Bergström
Wijn of bier bij de
kaasplank?

> PAGINA 8

KENNIS

Design

INTERVIEW

JAARGANG 20 • 2020

VAKINFORMATIE VOOR HORECAONDERNEMERS IN DAGZAKEN WWW.LUNCHROOM.NL

VOOR HET LAATSTE HOTELNIEUWS BEZOEKT U

2021125 • HM0521.indd 1

WWW.HOSPITALITY-MANAGEMENT.NL

Digitale
administratie

Hotel Spoorzicht Loppersum
Doorpakken in coronatijd

BJORN MASSOP, HOTEL VILLA RUIMZICHT

Een uitgave van
Uitgeverĳ PS: bv

VOOR HET LAATSTE HOTELNIEUWS BEZOEKT U

05-10-2021 12:39

WWW.HOSPITALITY-MANAGEMENT.NL

#6

Online marketing: de
impact van influencers

BEST GELEZEN ONLINE

Een uitgave van
Uitgeverĳ PS: bv

2021061 • HMF&B21.indd 1

Vermout
De terugkeer
van een
oude
EEN UITGAVE
VAN
LUNCHROOM
bekende

Wayback Burgers opent vierde
vestiging in Zwolle

Al dertien generaties
een familiehotel

> PAGINA 11

FOODPAIRING

Jan Willem van Miltenburg en Janneke Bavelaar zijn de
eigenaren van Eetcafé van Miltenburg in Bilthoven. De lezers
van De CaféKrant kennen het stel van de maandelijkse column
op decafekrant.nl en in dit interview stellen zij zich aan je voor.
Het café is sinds 1928 in de familie en heeft een belangrijke
sociale functie in Bilthoven en omgeving.

B&B De Beddestee:
Hoe match je

> INTERVIEW PAGINA 4

> ANALYSE PAGINA 7

All inclusive vega en vegan restaurant in Delft

BEST GELEZEN ONLINE

Liefhebbers van veggie & vegan food kunnen vanaf 1 juni terecht bij Rozey
in het Agnetapark in Delft. De eerste Rozey opende april 2019 haar deuren
in Rotterdam aan de Wijnhaven. Door enthousiaste gasten en zeer positieve
reacties hebben de eigenaren besloten uit te breiden. Nataschja en Robbert
Pol openden het gloednieuwe restaurant in Delft.

Een uitgave van
Uitgeverĳ PS: bv

SUCCES DANKZIJ
AFHAAL EN
BEZORGING

07-06-2021 11:28

“Het terras openen heeft eigenlijk
geen zin voor ons”

met bier
Drentsofkaaswijn?
gastenverblijf
in brinkdorp Ruinen

Zuivel: meer
kwark, minder
melk

> PAGINA 3

Belastingschuld horeca
Een kwart van de horecasector kampt met belastingschulden. Ruim 16.000 bedrijven hebben
samen een schuld van 943 miljoen euro, wat neerkomt op bijna 59.000 euro per bedrijf. Als de
winsten terugkeren naar het niveau van 2019, zijn de horecaondernemingen gemiddeld een jaar
bezig om terug te betalen, zo becijferde ABN AMRO. Daarbij moet opgetekend worden dat de
winsten lager uit kunnen vallen, waardoor terugbetaling aan de Belastingdienst langer zal duren.

17-11-2020 15:48

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

2021077 • DCK0221.indd 1

07-06-2021 11:15

Villa Heidetuin wint
Lekkerste Lunchroombroodje
van Nederland 2019
Jos Vranken (NBTC)
over toerisme
Uitbreiden in tijden
van crisis of niet?

LUNCHROOM
BESTAAT 20 JAAR!

WWW.LUNCHROOM.NL • Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.lunchroom.nl
2020145 • HMHD2020.indd 1

BED BREAKFAST
PS: bv

“Pubquizzen
zijn online een
succes”

06-05-2021 14:36

Hotel Wesseling, Dwingeloo

HOSPITALITY-MANAGEMENT.NL

Recepten,
inspiratie
en trends

ACHTERGROND

Hoe kan je het best
zuivelproducten
bewaren? culinaire inspiratie en recepten
Foodtrends,

2021076 • DRK0321.indd 1

EEN ODE AAN DE FAMILIEHOTELS

november 2019

> VERDIEPING PAGINA 14

Jurrie van den Berg verliet een succesvolle carrière in de
evenementenbranche om horecaondernemer te worden.
Begin februari 2020 kreeg hij de sleutel van zijn Wander
Island aan de Vinkeveense Plassen. Een stormachtiger
begin is bijna niet voor te stellen. Anderhalf jaar later zijn
de dromen nog springlevend. Een verhaal over volharding,>
doorzettingsvermogen en visie.

De psychologie achter
een goede website

Architect van de Achterhoek

Van der Valk Hotels

Toekan wordt nog dominanter

Een uitgave

Jaargang van
17Uitgeverij
• juni 2021

VA K M AG A Z I N E VO O R B E D & B R E A K FA ST- E I G E N A R E N

NOVEMBER 2020 • EEN UITGAVE VAN HOSPITALITY MANAGEMENT

HOTEL CORPS DE GARDE IN GRONINGEN

BIERKENNIS

Proeven is
mijn hobby!

> INTERVIEW PAGINA 13

WAT IEDERE HOTELIER WIL WETEN

Nieuw elan in
opkomende stad

EEN
BOEK
> P12
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D

Management

Zo maak je het perfecte melkschuim

EEN
BOEK
> P16
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Lunchroom is een uitgave van Uitgeverij PS: bv

26-11-2019 14:11

WWW.BEDANDBREAKFASTNIEUWS.NL • Volg ons op twitter
2021087 • BB0121.indd 1

en facebook

Een uitgave van Uitgeverij PS: bv

22-06-2021 13:41

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

