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ADVERTENTIETARIEVEN 2023

BRENGT JE MEER



Ma gazine voor professionals  in  retail  & b rands

Heb je vragen over de mogelijkheden? 
Neem dan contact met ons op via 0318-431553.

  FORMATEN PRINTADVERTENTIES

Advertentie 2/1 1/1 1/2

440 x 297 mm* 220 x 297 mm* (bladspiegel) 220 x 148,5 mm* (liggend)

*+ 5 mm afloop rondom 110 x 297 mm* (staand)

Insert meesturen of insteken magazine: € 2.000 ex btw. Maximale grootte 210 x 297 mm (A4). 

  ADVERTENTIETARIEVEN RETAILTRENDS MAGAZINE (PRINT) 2023 (alle tarieven excl. btw)

Staffel 1: Small Staffel 6: Full

2/1 pagina € 3.000 2/1 pagina € 2.500

1/1 pagina € 2.000 1/1 pagina: € 1.600

1/2 pagina: € 1.300 (liggend of staand) 1/2 pagina: € 900 (liggend of staand)  

* Bij reservering van één printadvertentie krijg je een gratis week bannering of advertorial op www.retailtrends.nl.
 De exacte week in overleg in verband met de planning.

  VERSPREIDING

Print
Verspreiding naar RetailTrends members:  2.00 0 exemplaren
Wisselverspreiding onder professionals 
in retail & brands: 2.000 exemplaren

Totale printoplage per uitgave: 4.000 exemplaren

Digitale magazine 
Toegankelijk voor 6.000 accounts

  DOELGROEP

•  Directie, management en staffunctionarissen van retail & brandsorganisaties
•  Ondernemers met meerdere merken of retailvestigingen
•  Overige professionals in retail & brands: onder meer adviseurs, overheden, toeleveranciers

  THEMA’S RETAILTRENDS 2023

Editie Uitgave data Specials / Thema’s

RT 1 Februari NRF-special

RT 2 Maart Webwinkel Vakdagen 2023 & e-commerce

RT 3 April Fans Love Brands

RT 4 Juni Stores That Wow

RT 5 September RetailTrends Live Tech

RT 6 November What’s Next in Retail



Bra nded content

Heb je vragen over de mogelijkheden? 
Neem dan contact met ons op via 0318-431553.

  BRANDED CONTENT PRINTMAGAZINE

Dit is hoogwaardige journalistieke content door onze redactie geschreven, in samenwerking met onze businesspartners.
Redactioneel branded content artikel van 2 pagina’s over een interessante retailcase of een relevant onderzoek in RetailTrends print & 
digitaal. 

• Boven het artikel komt ‘branded content’ te staan.
• 50 Exemplaren van de editie waarin het artikel verschijnt.
• Pdf-bestand van het redactionele artikel is vrij te gebruiken voor pr-doeleinden.
• Het artikel wordt een maand na printpublicatie online doorgeplaatst op RetailTrends.nl en in de dagelijkse nieuwsbrief.
• Tarief € 4.750 ex btw 

  BRANDED CONTENT ONLINE

•  Branded content publicatie van een retailproject, expertartikel of een blog (productie door RetailTrends) op RetailTrends.nl en 
nieuwsbrief.

• Na goedkeuring van de adverteerder en de RetailTrends-redactie zullen wij het artikel publiceren op de website.
• In het artikel is ruimte voor één link naar de website van klant.
• Op LinkedIn zal het artikel op de RetailTrends-pagina met ruim 15.000 actieve volgers worden gedeeld.
• Tarief per plaatsing: € 3.000 ex btw 

Sonepar delivers on 
‘anywhere, anytime’ 
fulfilment promise

Elon Group’s search for 
domestic bliss

Penti, Scotch & Soda and 
ICA talk unified commerce

A UNIFIED FUTURE IS GREENER

A Manhattan Associates Magazine 2022/2023
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  RETAILTOPICS – CUSTOM MAGAZINE

RetailTrends Media brengt in samenwerking met haar businesspartners 
custom magazines uit, die hun expertise via hoogwaardige journalistieke 
content behapbaar en toegankelijk maken. 
Een RetailTopics kan in verschillende omvanggrootte en oplage 
geproduceerd worden. Iedere samenstelling bevat een eigen tarief.

Voorbeeld samenwerking:
•  Printmagazine met een omvang van 28 pagina’s wordt gedrukt in een 

oplage van 3.000 exemplaren.
•  RetailTrends verzorgt contentcreatie en opmaak in samenwerking met 

opdrachtgever.
•  Verspreiding naar RetailTrends-members met de oplage van 

RetailTrends Magazine.
•  Doorvertaling naar een digitaal magazine en wordt openbaar 

gepubliceerd als Custom Magazine op www.RetailTrends.nl.
•  Uit het magazine worden twee items gepubliceerd op RetailTrends.nl 

en in de dagelijkse nieuwsbrief.
•  Ter promotie versturen we één partnermailing met vier artikelen die 

verwijzen naar het digitale Custom Magazine.
• Tarief: € 20.000 ex btw



I nspiratie  voor retail  & brands

Heb je vragen over de mogelijkheden? 
Neem dan contact met ons op via 0318-431553.

  STATISTIEKEN

RetailTrends.nl
Per maand:  150.000 views
 195.000 unieke lezers

RetailTrends-nieuwsbrief
30.000 dagelijkse nieuwsbriefabonnees
39% openratio

  FORMATEN EN KOSTEN

A  |  Rectangle  € 1.500 per maand, € 400 per week (ex btw)

Rectangle 300 x 245 pixels op de website

B  |  Full banner  € 1.500 per maand, € 400 per week (ex btw)

Full Banner 850 x 75 pixels op de website

Additioneel: 5 dagen in de nieuwsbrief € 150 (ex btw)

Full Banner 675 x 50 pixels

  EXTRA OPVALLEN

Advertorial op RetailTrends.nl  € 500 per week (ex btw)

• Advertorial op de website en in de dagelijkse nieuwsbrief

• Tekstblok met één beeld 850 x 600 pixels

• Additioneel: 5 dagen in de nieuwsbrief € 250 (ex btw)

RetailTrends Topics mailing  € 3.500 per mailing (ex btw)

• Formaat: conform RetailTrends-nieuwsbrief

• Vormgeving: logo adverteerder toevoegen aan vorm

• Verzending: ruim 28.000 nieuwsbriefabonnees

• Contentproductie: adverteerder

• Eindredactie, vormgeving en verzending: redactieteam RetailTrends Media

RetailTrends Podcast  € 950 per aflevering (ex btw)

• 20 seconde geluidsfragment voorafgaand en na afloop van de podcast. 

• Je bent de enige adverteerder in de podcast.

• Tekstueel benoemen met linkje in het artikel op RetailTrends.nl: “Deze podcast wordt medemogelijk gemaakt door …”



Da geli jks  nieuws over retail  & brands

Heb je vragen over de mogelijkheden? 
Neem dan contact met ons op via 0318-431553.

  STATISTIEKEN

RetailNews
Per maand:  500.000 views
 150.000 unieke bezoeker

RetailNews-nieuwsbrief
30.000 dagelijkse nieuwsbriefabonnees
39% openratio

  FORMATEN EN KOSTEN

A  |  Rectangle  € 2.200 per maand, € 600 per week (ex bt)w

Rectangle 300 x 245 pixels op de website

B  |  Full banner  € 2.200 per maand, € 600 per week (ex btw)

Full Banner 850 x 75 pixels op de website

Additioneel: 5 dagen in de nieuwsbrief € 150 (ex btw)

Full Banner 675 x 50 pixels

  EXTRA OPVALLEN

Advertorial op RetailNews € 750 per week (ex btw)

• Advertorial op de website

• Tekstblok met één beeld 850 x 600 pixels

• Additioneel: 5 dagen in de nieuwsbrief € 250 (ex btw)


