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OVER HET KWPN
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KWPN Magazine

Het KWPN (Koninklijk Warmbloed
Paardenstamboek Nederland) is één van de
meest succesvolle sportpaardenstamboeken
ter wereld. Zo zijn de olympisch kampioenen
van Rio de Janeiro – Big Star (springen) en
Valegro (dressuur) – van Nederlandse komaf
en winnen KWPN-paarden week na week
internationale wedstrijden. Binnen de KWPNfokkerij onderscheiden we vier fokrichtingen:
dressuurpaard, springpaard, tuigpaard en Gelders
paard. Prestatiegerichtheid, duurzaamheid en
het aansprekende exterieur zijn de belangrijkste
factoren waarop het internationale succes van
het Nederlandse paard is gebaseerd.

Het hippische tijdschrift KWPN Magazine is
het ledenmagazine van het KWPN. Het KWPN
Magazine informeert de lezer uitgebreid
over sportpaardenfokkerij en daaraan
gerelateerde onderwerpen zoals hengstenen merrieselectie, succesvolle merrielijnen,
KWPN-evenementen en de successen van
het KWPN-paard in de (internationale) sport.
Succesvolle KWPN-paarden, fokkers en ruiters
staan hierin centraal. Het KWPN Magazine
verschijnt 12 keer per jaar en wordt gelezen
door tienduizenden paardenliefhebbers.
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Wie bereik je via de KWPN-media
90% heeft eigen paarden (4 gemiddeld) en 50% fokt paarden
60% wedstrijdruiters,, 35% recreatieve ruiters en 5% overig
80% vrouw en 20% man
80% is meer dan een uur per dag online
80% heeft naast paarden andere dieren (voornamelijk honden en katten)
50% wil meer informatie ontvangen over trends en ontwikkelingen en over gezondheid en welzijn van
paarden.

Contact
Sonja Breure
Accountmanager Media & Sponsoring
Breure@kwpn.nl
06 83 17 88 80

ONLINE MOGELIJKHEDEN
Advertorials & mailingss
Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie de geplaatst wordt tussen de overige nieuwsitems op
KWPN.nl en in de KWPN-nieuwsbrief.
De KWPN-nieuwsbrief wordt tweewekelijks verzonden naar ca. 22.500 nieuwsbrief-abonnees.
€ 750,- per plaatsing in de KWPN-nieuwsbrief incl. plaatsing op KWPN.nl.
Mogelijkheden voor plaatsing op KWPN.org en Engelstalige nieuwsbrief op aanvraag.
KWPN stuurt regelmatig mailings naar haar leden met informatie over fokproducten, evenementen,
competities en andere relevante onderwerpen (bijv. veulenregistratie).
In deze mailings is het mogelijk een advertorial te plaatsen, om op deze manier een relevante doelgroep
te bereiken.
Prijzen en targetingmogelijkheden op aanvraag.

Bannerposities
Op KWPN.nl zijn op verschillende pagina’s banners zichtbaar. Bijvoorbeeld op de homepage, in
de KWPN-database en op de verschillende nieuwspagina’s.
Banners zijn te reserveren in twee formaten:
Leaderboard (728 x 90 pixels)
Medium rectangle (300 x 250 pixels)
De prijs wordt berekend op basis van CPM (kosten per duizend impressies). Na de campagne
wordt een evaluatie incl. eindafrekening verstuurd.
Aanleverspecificaties: bestand in JPG, JPEG of GIF. aanleveren incl. landingspagina URL.
Prijzen en targetingmogelijkheden op aanvraag.

Videocontent
Het TV portaal KWPN.tv is vanaf 2021 deels te vinden
op KWPN.nl, waardoor er nog meer exposure is voor de
video’s. De verschillende evenementen van het KWPN
zijn live te volgen via KWPN.nl en KWPN.tv, verrichtingen zijn terug te kijken en ook gaat het KWPN.tv-team
thuis bij de KWPN-leden langs voor de productie van
interessante content.
Het is mogelijk uw commercial te tonen tijdens de
livestreams van de evenementen. Ook het produceren
van branded content behoort tot de mogelijkheden.
Prijzen en mogelijkheden op aanvraag.

Social media s
KWPN is zowel op Facebook als op Instagram zeer actief. Op beide kanalen
bieden wij verschillende advertentiemogelijkheden.
Facebook
Het plaatsen van een gesponsorde Facebook-post. Hiermee worden de volgers van de KWPN-Facebook
pagina bereikt, inclusief een vooraf bepaalde targeting doelgroep.

€ 500,- per Facebook-post incl. € 50,- promotiebudget om met de post een groter deel van de doelgroep
te bereiken.
Instagram
Het plaatsen van een reeks van drie Instagram-Stories, inclusief ‘swipe-up’ mogelijkheid. Ook is er de
mogelijkheid om een quiz te doen of vraag te stellen aan de KWPN-volgers.

Prijzen en mogelijkheden op aanvraag.
Uiteraard adviseren wij u graag in uw keuzes, om op relevante wijze uw doelgroep te bereiken
en uw doelstellingen te behalen.

MOGELIJKHEDEN KWPN MAGAZINE
Mogelijkheden
Naast het plaatsen van advertenties in verschillende formaten, is het ook mogelijk
om een inlegger (folder, flyer) mee te sturen met (een deel van) de oplage van het
KWPN Magazine. Hierbij kan ook gekozen worden om alleen in bepaalde regio’s
een inlegger mee te sturen met het KWPN Magazine, of bijvoorbeeld naar de
groep fokkers die afgelopen jaar een veulen gefokt hebben of een minimaal aantal
paarden op naam geregistreerd hebben.
Ook bieden wij de mogelijkheid om een kaart in het KWPN Magazine te plakken, en
om afwijkende pagina’s en covers te maken.

Formaten
2/1 S: B x H 430 mm x 285 mm
5 mm afloop

1/2 S: B x H 90 mm x 248 mm
L: B x H 185 mm x 121 mm

1/1 S: B x H 215 mm x 285 mm
5 mm afloop

1/4 S: B x H 90 mm x 121 mm
L: B x H 185 mm x 59 mm

Verschijningsdata 2021

Het KWPN Magazine verschijnt 12x per jaar in een oplage van 18.000 stuks.

Nr.

Reservering

Verschijning

1

6 januari

22 januari

2

27 januari

12 februari

3

3 maart

19 maart

4

31 maart

16 april

5

28 april

14 mei

6

2 juni

18 juni

7

14 juli

30 juli

8

11 augustus

27 augustus

9

1 september

17 september

10

29 september

15 oktober

11

3 november

19 november

12

1 december

17 december

Tarieven
Formaat

1x

3x

6x

9x

12x

2/1

€ 2.450

€ 2.325

€ 2.200

€ 2.050

€ 1.900

1/1

€ 1.850

€ 1.750

€ 1.650

€ 1.500

€ 1.275

1/2

€ 1.250

€ 1.185

€ 1.125

€ 1.000

€ 875

1/4

€ 750

€ 715

€ 675

€ 625

€ 500

Prijs per pagina. Bedragen zijn exclusief BTW en evt. bijkomende productiekosten
• Voorkeurspositie (omslag 2, 3 of 4) 15% toeslag
• Advertorials - 1/1 of 2/1 (spread) - Regulier tarief voor een 1/1 of 2/1 + 15% toeslag.
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