HET NIEUWE PUBLICEREN

ARKO SPORTS MEDIA
Wat ooit begon als een traditionele uitgeverij, is bijna dertig jaar later uitgegroeid tot een media- en communicatiespecialist in de domeinen
sport, bewegen en gezondheid. Arko Sports Media is marktleider in de creatie, publicatie en distributie van content en informatie op dit terrein en is trouwe kennispartner van onder meer NOC*NSF, KNVB, KNLTB, KNGU, KNSB, Vereniging Sport en Gemeenten en Fonds Gehandicaptensport.
Digitale platforms, vakbladen, (studie)boeken, (online)events, studiereizen, e-zines, video’s en audio, Arko Sports Media levert het allemaal
in elke gewenste vorm, voor nationale en internationale opdrachtgevers. Content, copy en live contact.

DIT COMPLETE PAKKET AAN PRODUCTEN EN DIENSTEN MAAKT ARKO SPORTS MEDIA TOT EEN UNIEKE SPELER IN DE SPORTMARKT!

Wij zijn marktleider in
de creatie, publicatie en
distributie van content

ONZE SPORTVAKBLADEN
Sportaccom, Sport & Gemeenten, SPORT Bestuur en Management, Sport & Strategie, Sport & Strategie Vlaanderen, NLCOACH,
Sport-, Sportzorg-, Wellnessmasseur, Sport & Geneeskunde, The Connection, Centre Court, Sponsorreport, SPORTNEXT en
Magazine Wandel.nl

Nederland telt 22.000
sportaccommodaties
(outdoor en indoor) via
28.000 sportaanbieders

ONZE SPORTVAKBLADEN

SPORT & STRATEGIE
journalistieke vakblad Sport &

SPORT & GEMEENTEN
Vakblad van Vereniging Sport
en Gemeenten, gericht op de

Strategie over trends en ontwikke-

sportambtenaar binnen de

lingen in de (inter)nationale sport.

gemeenten. Richt zich op de

SPORTACCOM
Gericht op het vakgebied
beleid, management,
realisatie en exploitatie van
sportaccommodaties.

Met bijdragen van gerenommeerde

ambtenaren en wethouders sport

De doelgroep betreft architecten,

van het magazine zijn sport-

sportjournalisten richt Sport &

van de 283 gemeenteleden van

bouwbedrijven, adviesbureaus,

bestuurders, sportkader en

Strategie zich op beleidsbepalers,

Nederland. Het vakblad ver-

sportgemeenten, sportaccommo-

sportoverheden. Zes keer per

bestuurders en managers in de

schijnt vier keer per jaar en is
gratis voor leden van VSG. Er
verschijnen 1.500 exemplaren
per editie.

daties, sportclubs en sportbonden.

jaar verschijnt SPORT Bestuur

Het vakblad voor sportaccommo-

en management met een oplage

daties verschijnt vier keer per jaar.

van 3.000 exemplaren per editie.

Zes keer per jaar bericht het

Nederlandse topsport. De oplage is
1.500 exemplaren per editie.

De oplage is 2.000 exemplaren per
editie.

SPORT BESTUUR EN
MANAGEMENT
Het vakblad is gericht op het
vakgebied besturen van een
sportvereniging. De doelgroep

Consumentenblad

ONZE SPORTVAKBLADEN

CONSUMENTENBLAD

MAGAZINE WANDEL.NL

SPONSORREPORT

SPORTNEXT

SPORT & GENEESKUNDE

Magazine Wandel.nl is er voor

Gericht op vakgebied sportspon-

Het SPORTNEXT Magazine ver-

Gericht op vakgebied wetenschap

iedereen die wandelt. Lezers

soring van professionals tot

schijnt twee keer per jaar met een

sport en gezondheid. Alle leden

kunnen zich laten meevoeren door

sponsors zelf. De doelgroep

oplage van 1.000 per editie. Het is

VSG (Vereniging voor Sportge-

de beschrijvingen van mooie en

betreft professionals werkzaam

het eerste brede sportmarketing-

neeskunde) ontvangen het blad

opmerkelijke routes en paden en

in het sponsored bedrijfsleven,

vakblad van Nederland. Van de

gratis. Verschijnt vier keer per

kunnen kennismaken met aantrek-

marketingadviesbureaus,

makers van Sport & Strategie. Het

jaar met een oplage van 2.000

kelijke evenementen. Blijf op de

onderzoeksbureaus en media-

blad bevat interviews met interna-

exemplaren per editie.

hoogte én in vorm met Magazine

bedrijven. Het vakblad verschijnt

tionaal gewaardeerde sportprofes-

Wandel.nl. Het consumentenblad

vier keer per jaar met een oplage

sionals. Het brengt inzichten die

verschijnt vier per jaar met een

van 1.000 exemplaren per editie.

u, als geïnteresseerde in sport en

oplage van maar liefst 50.000
exemplaren.

marketing, niet mag missen.

Met de wandel.nlcommunity bereik je
1,5 miljoen wandelende
consumenten

ONZE SPORTVAKBLADEN

THE CONNECTION

CENTRE COURT

Hét tijdschrift voor iedereen die

SPORT-, SPORTZORGWELLNESSMASSEUR

Het vakblad met ruim 80 pagi-

Centre Court is het vakblad van de

zich bezighoudt met het coachen,

Het vakblad van het Nederlands

na’s met verdiepende artikelen

KNLTB voor tennisbestuurders en

trainen en opvoeden in de top- en

Genootschap voor Sportmassage

gericht op het bestuurlijk kader

tennisleraren en wordt gerealiseerd

breedtesport. NLCOACH bestrijkt

(NGS) is de branchevereniging van

van gymclubs. Gericht op alle

in samenwerking met Arko Sports

het brede domein van de sport-

ruim 4.750 enthousiaste sport-,

verenigingsbestuurders van de

Media. Iedere bij de KNLTB aange-

agenda en richt zich op de rol die

sportzorg- en wellnessmasseurs.

KNGU (Koninklijke Nederlandse

sloten vereniging ontvangt van de

begeleiders daarin van hoog tot

Het NGS-magazine verschijnt vier

Gymnastiek Unie). Verschijnt

KNLTB gratis het magazine.

laag als gids en inspirator vertol-

keer per jaar. Elk nummer bestaat

drie keer per jaar in een oplage

ken. Het vakblad verschijnt vier

uit maar liefst 68 pagina’s en

van 7.500 exemplaren.

keer per jaar met een oplage van

verschijnt in drievoud; een speciale

5.000 exemplaren per editie.

editie voor zowel de sport-, sport-

NLCOACH

zorg- als wellnessmasseur.

Vakblad Sportmasseur
heeft een eigen community
en online mogelijkheden

ONZE ONLINE COMMUNITIES
www.sportenstrategie.nl

Gericht op de vakgebieden sport, politiek en topsport
Community gericht op bestuurders en beleidsmakers, CEO’s en executives in de sport, bij overheid, bedrijven en media, directeuren sportbonden, wethouders, influencers en stakeholders mkb
sport, marketing en media. We hebben meer dan 400.000 profielen in onze database. 12.000
unieke bezoekers per maand en ruim 700 bezoekers per maand op de homepage. De berichten
genereren tussen de 7.000 en 12.000 views per bericht. Van deze mensen weten we waar hun
interesses liggen op het gebied van sportaccommodaties, bonden en overheid. Favoriete sporten:
voetbal, tennis en golf.									
Social media: Twitter: 5.600 volgers/ LinkedIn: 6.100 volgers (groeit sterk)			
Nieuwsbrief: 3.500 mailadressen

www.sportnext.nl

Gericht op het vakgebied sportmarketing
118.985 unieke bezoekers die bijna 225.000 paginaweergaven genereren. We hebben meer dan
500.000 profielen in onze database. Van deze mensen weten we waar hun interesses liggen op
het gebied van media, sponsoring, innovatie, events, mobile, gaming, strategie, beleid, et cetera.
Social media: Twitter: 10.697 volgers/ Facebook: 2.362 likes/ LinkedIn: 7.415 volgers 			
Nieuwsbrief: 2.800 mailadressen
Congres: Gemiddeld 250 deelnemers op jaarbasis SPORTNEXT events

ONZE ONLINE COMMUNITIES
www.sponsorreport.nl
Professionals werkzaam in het sponsored bedrijfsleven, marketingadviesbureaus, onderzoeksbureaus en mediabedrijven.
Online: 2.500 unieke bezoekers per maand en 4.000 mailadressen waar maandelijks een nieuwsbrief naartoe gestuurd wordt.
Congres: 250 bezoekers

www.sportengeneeskunde.nl

Gericht op vakgebied wetenschap sport en gezondheid
Doelgroep: sportartsen, (sport)fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, orthopeden, (sport-)
cardiologen, huisartsen, o.a. leden VSG en (para)medici met belangstelling voor sportgeneeskunde

ONZE ONLINE COMMUNITIES
www.nlcoach.nl

Een platform van de vereniging NLcoach (4.000 leden) voor coaches met nieuws en achtergrondartikelen. Een platform om op de hoogte te blijven van alle coachgerelateerde vraagstukken en
ontwikkelingen.
Nieuwsbrief: 6.000 mailadressen
Gemiddeld openingsratio: 38,1%
Gemiddeld click ratio: 6%
Social media: Twitter: 4.415 volgers/ Facebook: 1.608 likes/ LinkedIn: 424 volgers
Paginaweergave per maand: 4.500

www.sportaccom.nl

Live medio 2021

CREATIE EN PUBLICATIE PARTNERSHIPS*
PAKKETMOGELIJKHEDEN
• 6 x ½ advertentie of 3 x 1/1 advertentie - in een vakblad naar keuze
2 x 1 pagina artikel schrijven en publiceren - in een vakblad naar keuze
€400,- per maand, minimale afname 12 maanden
•

4 artikelen schrijven, vormgeven en publiceren in vakblad naar keuze + 2 online (website, social posts, nieuwsbrief) doorplaatsingen
Beeldmateriaal en logo wordt door opdrachtgever aangeleverd 		
Jaarpakket: €5.000,-

•

4 pagina’s print + 2 online doorplaatsingen. Tekst en beeld wordt door opdrachtgever aangeleverd
Jaarpakket €3.200,-

•

3 x ½ advertentie + 1 pagina artikel inclusief schrijven, vormgeven en publiceren
Jaarpakket €3.000,-

* Geldt niet voor Magazine Wandel.nl, Centre Court en The Connection.
Genoemde prijzen zijn excl. btw en zonder tussenkomst van mediabureau geldig.

UNIEKE CONTENT IN DE JUISTE TONE OF VOICE IS HET NIEUWE PUBLICEREN.
WIJ VERTALEN UW DIENSTVERLENING MET DE JUISTE TONE OF VOICE NAAR UNIEKE CONTENT.

Onze contentspecialisten
zijn in staat om uw
gewenste communicatieuiting te creëren

PUBLICATIE*
• 1 pagina publiceren vakblad €800,- (advertentie, advertorial of branded content)
Good practice pagina €795,• 1 pagina publiceren als online post €475,- (publicatie onder vermelding: by….)
• Pop-upbanner €1.250,- per week
• Sport & Strategie, vakblad: er geldt een publicatietoeslag van x 1,5 op de genoemde tarieven
• Logopartner Sportaccom vakblad en op site nieuwe platform- www.sportaccom.nl (live medio 2021) €1.800,- op jaarbasis
* Geldt niet voor Magazine Wandel.nl, Centre Court en The Connection.
Genoemde prijzen zijn excl. btw en zonder tussenkomst van mediabureau geldig.

CREATIE
• Publicaties schrijven €250,- (1 pagina is ongeveer 400 woorden)
Publicatie vormgeven €250,- (1 pagina inclusief proef)
• Logo’s, huisstijlen en foto’s worden aangeleverd
• Publicaties zijn eigendom van adverteerder en kunnen exclusief door Arko Sports Media
gepubliceerd worden in print en online. Doorplaatsingen bij derden onder bronvermelding

Sport & Gemeenten is
breder georiënteerd
en wordt ook door
wethouders en
decisionmakers gelezen

EXCLUSIEVE PARTNERSHIPS SPONSORREPORT EN SPORTNEXT
BRANDING
• Logo in: nieuwsbrief, website, congres, colofon vakblad
• 1/1 pagina advertentie in editie naar keuze
• 1 gratis entreekaart congres
• 25% korting op meer*entreekaarten congres
Partnershipbijdrage €2.500,KENNIS
• Verzorgen van een inhoudelijke thematafel op het jaarcongres + toegang 1 spreker
• Uitdelen van folders/goodies is mogelijk
• 1 gratis entreekaart congres
• Logo: als partner ben je zichtbaar op het congres
• 25% korting op meer* entreekaarten congres
• 1/1 pagina advertentie in editie gerelateerd aan het congres
Partnershipbijdrage €3.000,-

EXCLUSIEVE PARTNERSHIPS SPONSORREPORT EN SPORTNEXT
CONTENT
• Een inhoudelijk en verdiepend artikel van 4 pagina’s in vakblad met online doorplaatsing
Het artikel wordt in goed overleg met de partner gemaakt
• 4 keer online post persbericht op de website (above the fold) + aanjagen via Twitter/ LinkedIn/ nieuwsbrief
• 1 gratis entreekaart congres
• 25% korting op meer*entreekaarten congres
Partnershipbijdrage €5.000,* De genoemde pakketten Content, Branding en Kennis zijn tussen de community’s onderling te verdelen. Bijvoorbeeld branding en content in Sportnext en Kennis bij Sponsorreport.

ALGEMEEN
• Bij ieder pakket hoort een gratis relatieabonnement
• Inclusief een online content brainstorm inspiratiesessie met Manager Online community’s en marketingcoördinator
• Looptijd partnership 1 jaar
• We gaan ervan uit dat de partner rechtenvrije foto’s ter beschikking stelt voor publicatie. De artikelen zijn eigendom van de partner
en worden exclusief door Arko Sports Media gepubliceerd in print en online. Doorplaatsingen bij derden alleen onder bronvermelding
• Advertenties kunnen omgezet worden naar branded content pagina’s, houd dan rekening met een meerprijs van €500,- per pagina
voor het schrijven en vormgeven (ca. 400 woorden)
• Meer advertenties nodig, de meerprijs bij bovenstaande pakketten is €750,- per fullcolour plaatsing
• Genoemde prijzen zijn excl. btw en zonder tussenkomst van mediabureau geldig
* Met een maximum van 5 kaarten, meer kaarten op aanvraag.

PORTFOLIO CONTENTPARTNERS
Antea Group/Edelgrass

Signify

Nederlandse Loterij

Trenomat

Wagner

Sport & Strategie is al
vijftien jaar een
toonaangevend vakblad en
online platform

ARKO SPORTS MEDIA WERKT SAMEN MET

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de samenwerkingsmogelijkheden, neem contact op met:

Wendy Coppers
Accountmanager sport(vak)bladen en online

Marleen Kessel
Manager marketing en communicatie

wendy.coppers@sportsmedia.nl

marleen.kessel@sportsmedia.nl

06-15524226

06-46295088

Arko Sports Media
Wiersedreef 7 3433 ZX Nieuwegein

info@sportsmedia.nl

030-707 30 00

www.sportsmedia.nl

