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IDS/KWPN Magazine

KWPN 
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 KWPN-
fokkerij 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.

KWPN Magazine 
Het hippische tijdschrift KWPN Magazine is 
het verenigingsorgaan van het KWPN. KWPN 
Magazine informeert de lezer uitgebreid 
over sportpaardenfokkerij en daaraan 
gerelateerde onderwerpen zoals hengsten- 
en 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. KWPN Magazine 
verschijnt 12 keer per jaar en wordt gelezen 
door tienduizenden paardenliefhebbers. Het 
tijdschrift wordt verspreid via abonnementen 
en zijn tevens via de webshop in de losse 
verkoop verkrijgbaar.



KWPN.nl   
ca. 70.000 unieke bezoekers

KWPN.tv   
gem. 20.000 unieke bezoekers p/m

KWPN.nl 
KWPN.nl, de website van het KWPN bereikt  
ca. 70.000 unieke bezoekers per maand.
 
KWPN Facebook & Instagram bereiken samen 
totaal bijna 60.000 volgers*
 
KWPN Nieuwsbrief – 2-wekelijks naar ca. 22.500 
nieuwsbriefabonnees ca. 2.000 internationale 
nieuwsbriefabonnees.

KWPN.tv 
KWPN.tv, het interactieve digitale tv-kanaal  
van het KWPN. Altijd en overal bereikbaar op  
elk device.  
 

24/7 beschikbaar via smartphone, smart TV, 
tablet en PC.  
 
De paardenzender voor iedere paarden-
liefhebber!  

Beschikbaar op 2 miljoen Samsung Smart TV’s.

Wereldwijd beschikbaar en nu al  
gedownload in 156 landen.

Live events gedurende het hele jaar.

*cijfers gebaseerd op metingen november 2018

Beschikbaar voor
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FORMATEN

S:   B x H    90 mm  x  248 mm
L:   B x H    185 mm  x  121 mm   

S:   B x H    430 mm  x  285 mm
  5 mm afloop   

S:   B x H    90 mm  x  121 mm
L:   B x H    185 mm  x  59 mm   

1/2

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



DATA KWPN MAGAZINE 

Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2 januari 

23 januari 

27 februari 

3 april 

1 mei 

5 juni 

3 juli 

7 augustus 

4 september 

2 oktober 

30 oktober 

4 december

18 januari  

8 februari 

15 maart 

19 april 

17 mei 

21 juni 

19 juli 

23 augustus 

20 september 

18 oktober 

15 november 

20 december

Reservering Verschijning

DATA KWPN INTERNATIONAL

1 

2 

3 

4 

15 februari 

24 mei 

30 augustus 

22 november 

Reservering VerschijningNr. 

8 februari 

17 mei 

23 augustus 

15 november 



IDS / KWPN Magazine 

Prijs per pagina 
*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.  
Bedragen zijn bruto, exclusief BTW en evt. bijkomende productiekosten

TARIEVEN

PRINT

ONLINE

Banner homepage KWPN.nl  
€ 250,- per week
* Banners zijn roulerend met max. 6 adverteerders

Advertorial in KWPN Nieuwsbrief 
2 wekelijks naar ca. 22.500 Nederlandse nieuwsbrief-abonnees en 2.000 internationale 
nieuwsbriefabonnees, € 750,- per post. 

Social Media  
Per post - € 450

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



KWPN.tv & Branded content 
 
KWPN.TV biedt verschillende mogelijkheden 
om uw merk op een relevante wijze recht 
in het hart van de doelgroep te krijgen. 
Wij bieden u naast een aantal standaard 
proposities volop mogelijkheden tot een op 
maat gemaakt pakket waarin uw product of 
dienst op de beste manier naar voren wordt 
gebracht.

KWPN Ontmoet
Duur: ca. 3 minuten
Binnen het format van ‘KWPN Ontmoet’  
– een interview met ….
Media inzet: video op KWPN.tv
promotie via KWPN Facebook/Instagram
evt. promotie via de KWPN Nieuwsbrief
Kosten: totaal € 2.000  
(inclusief productiekosten)

Productfilm
Duur: ca. 25 seconden
Een korte impressie van uw product of  
dienst binnen een standaard format
Media inzet: Video op KWPN.tv
Promotie via KWPN Facebook/Instagram
Kosten: totaal € 1.750  
(inclusief productiekosten)

Minuutje  
Minuutje  (in te kopen per 5 stuks)  
Duur: ca. 1 minuut Een korte informatievideo 
van een minuut (bijv. Hoe verzeker je je paard 
het best / Hoe vervoer je je paard het veiligst 
etc.) Media inzet: Video op KWPN.tv. Promotie 
via KWPN Facebook/Instagram Kosten: € 3.200 
(voor 5 video’s totaal) (inclusief productiekosten)

Billboard
Duur: ca. 5-10 seconden
‘Dit programma wordt mede  
mogelijk gemaakt door ….’
Media inzet: Op KWPN.tv voor een video.
Kosten: € 900 (incl. productiekosten) 
 

STANDAARD FORMATS

Overige branded content op aanvraag



WWW.KWPN.NL        WWW.KWPN.TV        TEL: +31 (0)341 – 255555        INFO@KWPN.NL

KWPN.tv is beschikbaar voor


