
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
PARTNERPAKKETTEN 
 
BRANDING   
- Logo in: nieuwsbrief, website, congres, colofon vakblad 
- 1/1 pagina advertentie in Sponsorreport eindejaar nummer 
waarin we terugblik op het sponsorjaar 
- 1 gratis entreekaart Sponsorreport jaarcongres 
- 25% korting op meer* entreekaarten congres  
Partnership bijdrage €2.500,-  
 
KENNIS  
- Verzorgen van een inhoudelijke thematafel op het 
Sponsorreport jaarcongres + toegang 1 spreker 
- Uitdelen van folders/goodies is mogelijk 
- 1 gratis entreekaart Sponsorreport jaarcongres 
- Logo als partner jaarcongres 
- Het onderwerp van de thematafel en uitdelen van folders in 
goed overleg  
- 25% korting op meer* entreekaarten congres  
- 1/1 pagina advertentie in het vakblad Sponsorreport dat 
uitgedeeld wordt tijdens het jaarcongres 
Partnership bijdrage €3.000,- 
 
CONTENT  
- Twee keer een inhoudelijk en verdiepend artikel van 2-3 
pagina’s in vakblad 
- 4 keer artikel in nieuwsbrief met een doorplaatsing op de 
website (above the fold) + delen op Twitter en LinkedIn. De 
artikelen worden door Ad Maatjens in overleg met de partner 
gemaakt. 
- 1 gratis entreekaart Sponsorreport jaarcongres 
- 25% korting op meer* entreekaarten congres  
Partnership bijdrage €5.000,- 
 
Bij bovenstaande pakketten ontvangt u één gratis 
jaarabonnement op het vakblad Sponsorreport (meerdere 
abonnementen in het eerste jaar slechts € 126,99 en daarna 
€ 217,20, incl. 9% BTW). 
 
Meerprijs 
Advertenties kunnen omgezet worden naar artikelen, houd 
dan rekening met een meerprijs voor het schrijven van het 
artikel van ca. 1500 woorden €350,-. Meer advertenties, de 
meerprijs € 950,- per fullcolour plaatsing. 
 
*Met een maximum van 5 kaarten, meer kaarten op aanvraag. 
 
 

 

VAKTIJDSCHRIFT VOOR PROFFESIONALS OP HET GEBIED VAN SPONSORING EN PARTNERSHIPMARKETING 

UITGEVER: SPONSORREPORT 
 

 BLADFORMULE 
 Sponsorreport is het enige         
 vakblad en leidende 
 kennisplatform voor 
 partnershipmarketing en 
 sponsoring in de Benelux. 
 Sponsorreport wil 
bijdragen aan de verdere 
 professionalisering van 
het sponsor vak en het 
 strategisch inzetten van 
sponsoring en 
partnershipmarketing als 

platform en marketingcommunicatie-instrument. In 
Sponsorreport staan exclusieve onderzoeken en 
analyses, (internationale) casestudies, cijfers over 
sponsorcontracten en interviews met decisionmakers 
in de sponsorindustrie. Daarnaast organiseert 
Sponsorreport kennissessies, een jaarcongres en 
studiereizen. 
 
Het meest actuele sponsornieuws is te vinden op de 
site van Sponsorreport, www.sponsorreport.nl en via 
de wekelijkse gratis nieuwsbrief. 
 
VERSCHIJNINGSDATA 
1 24/25 maart    
2 9/10 juni     
3 22/23 september    
4 22/23 december    
 
DOELGROEP 
Sponsorreport richt zich op professionals die in hun 
dagelijkse praktijk te maken hebben met zaken op 
het gebied van sponsoring en partnershipmarketing. 
Dat kunnen mensen zijn die werkzaam zijn in het 
sponsorend bedrijfsleven, bij rechtenhouders, 
marketingcommunicatieadviesbureaus, 
onderzoeksbureaus, mediabedrijven, 
onderwijsinstellingen waar sponsoring onderdeel is 
van het curriculum of toeleveranciers. 

Maar lezers zijn ook de sponsormanagers, 
brandmanagers, corporate relations managers, 
new business development, fondsenwervers, 
marketing- en communicatie-managers, 
eventmanagers, sportmarketeers, docenten 
sportmarketing en management. 
Sponsorreport richt zich op alle domeinen waar 
sponsoring en partnershipmarketing een rol speelt 
of kan spelen: sport, kunst & cultuur, 
entertainment, media, maatschappij.  
 
TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN (ex. btw)  
1/1 pagina full colour €1.500,- 
2x 1/1 pagina full colour €2.500,- 
Artikel* van 2 pagina’s  €3.000,- 
Advertorial nieuwsbrief     €250,- 
Banner op website     €100,- p/m  
 
* Hoofdredacteur Ad Maatjens gaat samen met u 
het artikel samenstellen en schrijven. Wij verzorgen 
de vormgeving; u levert fotomateriaal aan; via een 
PDF-preview doen we een correctieronde. Als het 
blad verschijnt ontvangt u een PDF voor eigen 
promotie samen met 20 gedrukte exemplaren. 
 
FORMAAT ADVERTENTIES (BxH) 
1/1 pagina 210 x 275 mm + 3 mm rondom voor 
afloop 
 
ADVERTENTIESPECIFICATIES 
Aanleveren als HR PDF of cPDF, resolutie 300 DPI, 
kleuropbouw full colour (indien van toepassing), 
foto’s/illustraties CMYK. 
 
BIJSLUITERS & VOORKEURSPLAATSINGEN 
Neem contact op over de mogelijkheden.  
 
 

REDACTIE: AD MAATJENS 
06 - 53 63 38 51 
AD@SPONSORREPORT.NL 

TWITTER: @SPONSORREPORT 
LINKEDIN: SPONSORREPORT 

LEZERSSERVICE: 
WIERSEDREEF 7 
3433 ZX NIEUWEGEIN 
 

PARTNERSHIP/ADVERTEREN: 
WENDY.COPPERS@SPORTSMEDIA.NL 
06-155 242 26 
 

030-707 30 00 
INFO@SPORTSMEDIA.NL 
 

http://www.sponsorreport.nl/

