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EALLES WAT JE MOET WETEN OVER BEACHSPORT

HET
inspiratie &
kennis magazine

EVENTS
SPORTS
LIFESTYLE
ENTERTAINMENT & MORE

www.beachsportnederland.nl

OPLAGE
10.000 STUKS
ADVERTEREN & PARTNERSHIP



BeachSport
Inspiratie & kennis magazine over beachsport  

BeachSport in Nederland groeit.
De groei van de beachsporten gaat samen met een toename van 
sporters, locaties, evenementen en informatie. In juni 2020 komt 
BeachSport Nederland daarom met het eerste BeachSport Magazine. 
Een magazine bedoeld voor de consument welke zich wil associëren 
met de BeachSport en de BeachLifestyle. Het magazine informeert de 
consument over de verschillende beachsporten, de locaties, de 
nieuwste beach(sport) producten en gaat ook in op 
gezondheidsaspecten, voeding, kleding en uiteraard de sportdranken 
op het strand. De eerste versie van het magazine heeft een oplage van 
10.000 exemplaren en deze magazines zullen onder meer verspreid 
worden via alle indoor- en outdoor beachsport locaties, beachsport 
evenementen, beachsporters, strandpaviljoens aan de kust en 
binnenland. Uiteraard is het magazine ook online te bestellen. 
een bewaar magazine voor de consument, een handvat voor iedere 
(toekomstig) beachsport liefh ebber. 

MEDIA KAART - 2020
Formaat:  A4 210 x 297 mm
Oplage:  10.000 stuks
Uitgave:  1e editie juni 2020 
Papier:   Binnenwerk 80 grams hv gesatineerd mc
   Omslag 170 gram, hv gesatineerd mc
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Iedere 1e vrijdag van de maand

BeachSport by

www.allsportsradio.nl
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Tariefk aart advertenties Formaat Tarief 
2/1 pagina’s spread 420 mm x 297 mm € 1.250,00 
1/1 pagina advertorial 200 mm x 287 mm € 950,00 
1/1 pagina Nr.5 210 mm x 297 mm € 750,00 
1/2 pagina Nr.1 200 mm x 141 mm € 400,00 
1/4 pagina Nr.2 97,5 mm x 141 mm € 250,00 
1/8 pagina Nr. 3/4 97,5 mm x 68 mm € 175,00 
Binnenzijde 1e pagina 210 mm x 297 mm € 1.250,00 
Achterpagina 210 mm x 297 mm Op aanvraag

Afwijkende formaten en ideeën in overleg. 
Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% btw en excl. opmaakkosten.

beachsportnederland.nl
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FEEL 
GOOD
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