
 
  

  
PARTNERSHIP SPORTMASSEUR 2020 
 

• Logo op website NGSmassage.nl 

• Logo in het vakblad Sportmasseur als partner 

• 5 x 1/1 full colour advertentie of advertorial 

• Persberichten gedurende het jaar plaatsen we in 

Sportmasseur, partnernieuws pagina 

• In de webshop van NGSmassage.nl kunnen we 

jullie producten met 10% ledenkorting aanbieden 

(alleen te zien via een inlog) 

• 1 pagina bedrijfspresentatie in vakblad 

Sportmasseur 

• Jullie mogen deelnemen aan de landelijke Kennis 

dag in september met een stand in de plenaire 

zaal en/of een inhoudelijke sponsored workshop 

verzorgen 

• Jullie mogen 1600 (nieuwe sportmasseurs die net 

geslaagd zijn) + 1250 folders (welkomstpakket 

NGS leden) en/of samples aanleveren bij het NGS 

die zij gaan verspreiden gedurende het jaar in de 

tasjes van geslaagde sportmasseurs en in de 

welkomstpakketten doen 

• In de maanden dat het magazine niet verschijnt 

plaatsen we een banner in de nieuwsbrief die 

naar 4200 mailadressen verstuurd wordt  

• Jullie mogen deelnemen aan de scholingsavonden 

die het NGS door het hele land verzorgt, door een 

inhoudelijke sessie over de implementatie van 

jullie product, gericht op de 

sport/wellnessmasseur 

• Social media acties op NGS Facebookpagina 

Tarief totaal pakketprijs (ex. btw)  € 7.500  
 
BIJSLUITERS & VOORKEURSPLAATSINGEN 
Neem contact op over de mogelijkheden.  
 

SPORTMASSEUR   WELLNESSMASSEUR   SPORTZORGMASSEUR 
OFFICIEEL VAKBLAD NGS 

Gedrukte oplage: 6.000 
Uitgever: Arko Sports Media 
 
BLADFORMULE EN DOELGROEP 
Via het NGS-magazine blijven alle sport, wellness en 
sportzorgmasseurs in Nederland op de hoogte van de 
laatste trends en ontwikkelingen in hun vakgebied. Tips 
en informatie op het gebied van marketing, 
communicatie, social media en wet- en regelgeving 
ontbreken niet. Het magazine komt vijf keer per jaar uit 
en bestaat uit maar liefst 68 pagina’s. Per nummer zijn er 
3 edities: een speciale editie voor zowel de sport- 
sportzorg- als wellnessmasseur. Via het Ledenportaal zijn 
er zijn alle drie de nummers in PDF te lezen. Leden 
ontvangen het magazine gratis. Niet-leden kunnen een 
losse editie of abonnement bestellen via de webshop. 
 
FORMAAT ADVERTENTIES (BxH) 
1/1 pagina aflopend glossy*         210 x 275 mm  
 
TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN (ex. btw)  
1/1 pagina full colour   € 1.800  
1/2 pagina full colour   € 1.050  
 
ADVERTENTIESPECIFICATIES 
Aanleveren als HR PDF of cPDF, resolutie 300 DPI, 
kleuropbouw full colour (indien van toepassing), 
foto’s/illustraties CMYK, *bij aflopende advertenties een 
afloop van 3mm rondom opnemen. 

 
 
 
VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 
Editie Aanleveren materiaal Verschijning 
1 5 maart   week 12  
2 18 mei   week 23  
3 3 september  week 38  
4 3 december  week 51  
 
DEELNEMEN LEVERANCIERSINDEX VOOR 5 EDITIES 
  
FORMATEN (BxH) 
Liggend            180 x 125 mm  
 
TARIEVEN (ex. btw) 
1 blokje (60x42mm)  € 350        
2 blokjes (60x120mm of 125x56mm) € 750        
3 blokjes (190x75mm)  € 1600        
 
NGS Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief gaat naar 4.500 mailadressen van 
aangesloten NGS-sportmasseurs. 
• Banner plaatsing € 250 per nieuwsbrief. Banner-
formaat maximaal 800 pixels breed. Aanleveren als jpg, 
max. 30 KB + gewenste landingspagina. 
• Advertorial plaatsen € 350 per nieuwsbrief: 50 
woorden, kop en foto in maximaal 800 pixels breed als 
jpg, max. 30 KB + gewenste landingspagina. 
 

WIERSEDREEF 7 
3433 ZX  NIEUWEGEIN 
 

T +31 (0)30 707 30 00 
 

WWW.SPORTSMEDIA.NL 
INFO@SPORTSMEDIA.NL 

TWITTER: @ARKOSPORTSMEDIA 
FACEBOOK.COM/ARKOSPORTSMEDIA 

CONTACTPERSOON 
Wendy Coppers 
E wendy.coppers@sportsmedia.nl 
T +31 (0)6-155 242 26 


