Het magazine met inspirerende verhalen, cases, analyses en achtergronden uit de bijzondere wereld
van sportmarketing.

PARTNER PAKKETTEN

UITGEVER: Arko Sports Media

BRANDING
- Logo in: nieuwsbrief, website, congres, colofon vakblad
- 1/1 pagina advertentie in SPORTNEXT-magazine zomer- of
winternummer
- 1 gratis entreekaart SPORTNEXT-event
- 25% korting op meer*entreekaarten event
Partnership bijdrage €2.500,-

BLADFORMULE
SPORTNEXT is het enige
vakblad en leidende
kennisplatform voor
sportmarketeers.
SPORTNEXT is een
innovatieve en betrokken
sportmarketing community
die zich onderscheidt door
de unieke wijze waarop de
dynamische wereld van
sportmarketing met de
doelgroep wordt gedeeld.
Ons voornaamste doel is verdere professionalisering
van sportmarketing als vakgebied en het stimuleren
van de inzet van sport als marketingtool.
Met het SPORTNEXT-magazine bieden we twee
keer per jaar 80 pagina's vol inspirerende verhalen,
cases, analyses en achtergronden uit de bijzondere
wereld van sportmarketing.
Verspreide oplage: 1.000
Het meest actuele sportmarketingnieuws is te vinden
op de site van SPORTNEXT, www.SPORTNEXT.nl.
VERSCHIJNINGSMOMENTEN
1
Zomer 2020
2
Winter 2020
DOELGROEP
SPORTNEXT is bedoeld voor iedereen in Nederland
die werkzaam is of geïnteresseerd is in sport en
marketing, zoals marketing- & partnershipmanagers
van sportorganisaties, sponsormanagers bij
commerciële organisaties, sportbonden en
sportverenigingen, directeuren en medewerkers van
sportmarketingbureaus, beleidsmedewerkers van
gemeenten en docenten & onderzoekers van
hogescholen en universiteiten.

ONLINE COMMUNITY
Via www.sportnext.nl en de tweewekelijkse
nieuwsbrief houden we de markt op de hoogte van
de laatste trends en ontwikkelingen in
sportmarketing.
CIJFERS ONLINE
Maandelijks bereikt de website ongeveer 10.000
mensen, die gezamenlijk goed zijn 15.000 sessies.
CIJFERS NIEUWSBRIEF
2.280 mailadressen; Openingsratio 32,6% en CTR
6,2%
Twitter: 10.700
Linkedin: 6.314
Facebook: 2.531
TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN (ex. btw)
1/1 pagina fullcolour €1.500,
2 x 1/1 pagina fullcolour €2.500,Artikel van 2 pagina’s €3.000,Advertorial nieuwsbrief €250,Banner op website €100,-p/m
Artikel op website €475,-

CONTENT
- Een inhoudelijk en verdiepend artikel van 2-3 pagina’s in
magazine
- 4 keer online post op de website (above the fold) + delen op
Twitter, Facebook en LinkedIn en in nieuwsbrief. De artikelen
worden door community manager in overleg met de partner
gemaakt.
- 1 gratis entreekaart SPORTNEXT-event
- 25% korting op meer* entreekaarten event
Partnership bijdrage €5.000,-

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 fullcolour (indien van toepassing),
foto’s/illustraties CMYK.
BIJSLUITERS & VOORKEURSPLAATSINGEN
Neem contact op over de mogelijkheden.

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

WIERSEDREEF 7
3433 ZX NIEUWEGEIN
T +31 (0)30 707 30 00

KENNIS
- Verzorgen van een inhoudelijke thematafel op een
SPORTNEXT-event + toegang 1 spreker
- Uitdelen van folders/goodies is mogelijk
- 1 gratis entreekaart SPORTNEXT-event
- Logo als partner event
- Het onderwerp van de thematafel en uitdelen van folders in
goed overleg
- 25% korting op meer* entreekaarten event
- 1/1 pagina advertentie in SPORTNEXT zomer- of
winternummer
Partnership bijdrage €3.000,-

Bij bovenstaande pakketten ontvang je één gratis
jaarabonnement op het SPORTNEXT-magazine.
Meerprijzen
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.

TWITTER: @ARKOSPORTSMEDIA
FACEBOOK.COM/ARKOSPORTSMEDIA

WWW.SPORTSMEDIA.NL
INFO@SPORTSMEDIA.NL

