
Bereik alle reisagenten, ZRA’S en reisprofessionals via Reisbizz

Mediasheet 2018

 

Maak kennis met de multimediale communicatie-
mogelijkheden van Reisbizz en bereik reisprofessionals hoe en 
wanneer u dat wilt. Voor ieder budget een promotie-oplossing.

Mediasheet 2023

Bereik zakelijke en frequente reizigers en professionals  
uit de luchtvaart- en (zaken)reisindustrie

Maak kennis met de multimediale communicatie-
mogelijkheden van Luchtvaartnieuws en Zakenreisnieuws 
en bereik uw doelgroep hoe en wanneer u dat wilt. 

ZAK ENRE I SZAK ENRE I S
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Profiel
GESLACHT Bereik Print & Online

-  9.000 exemplaren van het Luchtvaartnieuws Magazine 
(combinatie print en digitaal)

-  Het magazine wordt iedere maand gelezen door gemiddeld  
115.500 lezers

- Lezersprofiel magazine: zakelijk 44%, particulier 56% 
-  1.000.000 unieke bezoekers per maand op de websites  

Luchtvaartnieuws.nl en Zakenreisnieuws.nl
-  4.900.000 paginaweergaven per maand op de websites  

Luchtvaartnieuws.nl en Zakenreisnieuws.nl
- Openingsratio nieuwsbrief: 37,5%

Verschijningsfrequentie

12 maal per jaar

Onderscheidend vermogen 
Luchtvaartnieuws Magazine
-  Glossy magazine met kwalitatieve interviews en reportages over  

belangrijke ontwikkelingen in de luchtvaart- en (zaken)reisindustrie

-  Te koop in de retail, onder andere bij boekhandels en  
Nederlandse luchthavens

- Verkrijgbaar via de IStore en Google Play

- Te lezen in de lounges van Privium, KLM en Swissport  

- Beschikbaar in alle zakenreisbureaus in Nederland en Vlaanderen

Mediakanalen
- Magazine (print en tablet)
- Online
- Social media
- Nieuwsbrieven

LEEFTIJD

1.000.000 unieke bezoekers

46,5%
Vrouw

53,5%
Man

OVER LUCHTVAARTNIEUWS MAGAZINE
Luchtvaartnieuws Magazine verschijnt 12 maal per jaar en is het grootste en best gelezen zakelijke reismagazine in de Benelux. 
Het magazine bedient, samen met de sites Luchtvaartnieuws.nl en Zakenreisnieuws.nl, alle zakelijke en frequente reizigers en 
professionals uit de luchtvaart- en (zaken)reisindustrie. Het magazine is los te koop voor € 10,95. Een jaarabonnement, inclus-
ief toegang tot de websites Luchtvaartnieuws.nl en Zakenreisnieuws.nl, kost € 95,- per jaar.

-   Actuele en recente ontwikkelingen dagelijks te vinden op 
Luchtvaartnieuws.nl en Zakenreisnieuws.nl

- Voor ieder budget een promotie-oplossing
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Luchtvaartnieuws Magazine
Het grootste en best gelezen zakelijke reismagazine in de Benelux

-  Actueel nieuws, interviews, onderzoeken, 
analyses en productinformatie uit de lucht-
vaart- en (zaken)reisindustrie 

-  Hét magazine voor alle zakenreizigers en  
professionals die werkzaam zijn in de   
luchtvaart- en (zaken)reisindustrie

- Onafhankelijk karakter

Omdat onafhankelijk nieuws en informatie essentieel is  
voor zakelijke reizigers en professionals in de luchtvaart- en  
(zaken)reisindustrie wordt het magazine iedere maand  
verzonden en gepromoot. Daarnaast voorziet een team 
van ervaren redacteuren dagelijks de websites Luchtvaart-
nieuws.nl en Zakenreisnieuws.nl en de bijbehorende social 
media kanalen van nieuwe informatie en actualiteiten.

Luchtvaartnieuws Magazine maakt onderdeel uit van  
Reismedia, een internationaal georiënteerde organisatie die 
bestaat uit professionals met een passie voor de (zaken)-
reisindustrie, reizen en bestemmingen en de commerciële 
luchtvaartindustrie. Wat ons typeert is het enthousiasme 
voor communicatie en reizen. We brengen het verhaal op 
een objectieve, transparante wijze met een positieve onder-
toon. Dit doen we in woord en in beeld. Wekelijks zijn een of 
meerdere medewerkers op reis om verslag te doen over de 
commerciële luchtvaart, zakenreizen, de reisindustrie, 
bestemmingen en het vervoer naar de bestemming.

Reismedia organiseert events voor werkzoekenden en de
zakenreisindustrie en organiseert o.a. de verkiezing van 
‘Corporate Travel Professional of the Year’, ‘Business Airline 
of the Year’ en ‘Travel Management Company of the Year’.

Spread 420 x 297 mm

Hele pagina 210 x 297 mm

Halve pagina (liggend) 196 x 136 mm

Kwart pagina (staand)    98 x 136 mm

Aanleverspecificaties
Pagina afmetingen

Formaten Tarieven 2-4x 5-7x 8-10x 11-12x

Spread 2 en 3 € 4.595 € 3.995 € 3.595 € 3.395 € 3.095

Spread € 4.395 € 3.795 € 3.395 € 3.195 € 2.895

Achterkant cover € 3.495 € 2.995 € 2.595 € 2.395 € 2.295

Hele pagina € 2.895 € 2.495 € 2.295 € 2.195 € 1.995

Halve pagina € 2.095 € 1.695 € 1.495 € 1.395 € 1.295

Kwart pagina (staand) € 1.295 € 1.095 € 895 € 695 € 495

Logoplaatsing € 195 € 175 € 165 € 145 € 115

Adverteren 2023

De bladspiegel is 210 x 297 mm (A4-formaat), plus 5 mm 
overloop. (Bladspiegel uitsluitend van toepassing bij een 
1/1 pagina). 
 
LET OP: De advertentie moet in een Certified pdfbestand 
worden aangeleverd.

Editie Verschijningsdatum Uiterste aanleverdatum

113 donderdag 19 januari 2023 donderdag 5 januari 2023

114 donderdag 16 februari 2023 donderdag 2 februari 2023

115 donderdag 16 maart 2023 donderdag 2 maart 2023

116 donderdag 13 april 2023 woensdag 29 maart 2023

117 donderdag 11 mei 2023 woensdag 26 april 2023

118 donderdag 15 juni 2023 donderdag 1 juni 2023

119 donderdag 13 juli 2023 donderdag 29 juni 2023

120 donderdag 17 augustus 2023 donderdag 3 augustus 2023

121 donderdag 14 september 2023 donderdag 31 augustus 2023

122 donderdag 12 oktober 2023 donderdag 28 september 2023

123 donderdag 16 november 2023 donderdag 2 november 2023

124 donderdag 14 december 2023 donderdag 30 november 2023

Verschijningsdata 2023
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Online
•  Het belangrijkste nieuws uit de luchtvaart- en  

(zaken)reisindustrie dagelijks online, op social  
media en per e-mail

•  Gelezen door zakelijke en frequente reizigers en  
professionals uit de luchtvaart- en (zaken)reisindustrie

Online formaten banners

Aanleverspecificaties
Bestandtype: gif, png of jpg
Alleen stilstaande banners geen animated gif
Resolutie 72 dpi, RGB, maximal 100 k

Formaat Afmeting (pixels)

Billboard 970 x 250

Large rectangle 300 x 600

Rectangle 300 x 250 of 336 x 280

Rectangle middle page 300 x 250 of 336 x 280

Mini Rectangle 336 x 100

•  De landingspagina van de banner dient in een nieuw venster 
geopend te worden.

•  Bij de banner dient een werkende doorclick URL aangeleverd 
te worden. Voor alle uitingen geldt: Maximaal 100 KB Banners 
moeten ssl/https compliant zijn. Er mogen ook bestanden  
aangeleverd worden als jpg of (geanimeerde) gif.

Media: Tarief per 1000 vertoningen
Billboard  € 80
Large rectangle  € 60
Rectangle  € 40
Rectangle middle page  € 25

Gesponsord artikel 
Plaatsing op Luchtvaartnieuws.nl € 1000,-
Plaatsing op Zakenreisnieuws.nl € 500,-

Tarieven nieuwsbrief
Banner 560 x 100 pixels (breedte x hoogte)
€ 150 per plaatsing
Dedicated nieuwsbrief € 1.995

Contact
Indien u meer informatie wenst over onze
advertentiemogelijkheden kunt u 
contact opnemen met:

 Reismedia BV
 E adverteren@reismedia.nl

 Aanleveren materiaal:
 traffic@reismedia.nl

ZAK ENRE I SZAK ENRE I S

Formaten 1-2x 3-6x 7-12x
Spread   € 845 € 795 € 745
Advertorial spread € 995 € 945 € 895

Adverteren Digitaal Magazine

Spread 420 x 297 m

Aanleverspecificaties
Pagina afmetingen


