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Algemene informatie
Aanvullende informatie
adverteren in print

Toeslagen 

• pagina 2 of 3 omslag  25% 

• pagina 4 omslag 50% 

• speciale plaats  15% 

• opmaken advertentie o.b.v. 
 nacalculatie  

Combinatieadvertenties 

Plaats advertenties extra voordelig door in één van de 
andere magazines van Uitgeverij Scala B.V.
Doorplaatsing naar 1 tijdschrift  15% korting* 
Doorplaatsing naar 2 tijdschriften  20% korting* 
Doorplaatsing naar 3 tijdschriften  25% korting* 
* Korting geldt voor de tarievenkaart metde laagste tarieven

Koop onze hobbybladen in met korting!

Wilt u uw klanten in uw (web)winkel inspiratie bieden? 
Koop dan voordelig verschillende creatieve magazines bij 
ons in! Bij bestellingen voor drukkerdatum bieden wij:
• 50% korting op de coverprijs 
• gratis verzending 
• aantal exemplaren tussentijds wijzigen 
 (minimale afname 3 stuks) 
Ga om te bestellen en voor alle voorwaarden naar: 
www.hobbyou.nl/winkeliers 

Onze hobbybladen: Aan de Haak, HobbyHandig, Mijn 
Hobbykaart XL, MjamTaart, Loving Paper, Quilt & Zo, 
Railhobby en Smulweb.

Aanleverspecificaties  

Als PDF per e-mail of WeTransfer naar: 
aanleveren@uitgeverijscala.nl  

Contactpersonen

Media adviseurs:
Nicole Kokje, Alexa Op 't Land en Manon Roersen
sales@uitgeverijscala.nl

STAAND LIGGEND 
1/1 pagina 210 x 297* -
1/2 pagina 90 x 268 180 x 132
1/4 pagina 90 x 132 -
1/8 pagina - 90 x 64
1/16 pagina - 90 x 30

Formaten en afmetingen 

* + 5 mm extra marge rondom, inclusief snijlijnen
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UITGEVERIJ SCALA - MEDIAKIT 2021

5.
Hobbyou
Hobbyou.nl is de webshop van Uitgeverij 
Scala. Hier worden onze magazines, online 
artikelen, patronen, recepten en (starters)
pakketten verkocht, zowel door ons als door 
wederverkopers.  

6. 
HobbyHandig 
IIn HobbyHandig lees je alles over de creatieve 
hobby, gericht op drie pijlers: handwerken, 
papier en DIY! Naast doe-artikelen lees je in het 
magazines alles over de laatste creatieve trends.

7. 
Aan de Haak
Aan de Haak is hét magazine voor zowel de 
beginnende als de gevorderde haakster. Elke 
uitgave staat vol met stap-voor-stap uitgelegde 
patronen, vaak ondersteund met foto's. Naast 
haakpatronen vind je in Aan de Haak ook 
leesverhalen, nieuws en inspiratie.

8. 
Loving Paper 
Loving Paper is hét merk voor alle 
papierliefhebbers. Het doe-magazine biedt 
niet alleen inspiratie, maar juist stap voor 
stap aan de slag met een combinatie van 
technieken: journaling, handletteren, kaarten 
maken, mixed media, scrappen en stempelen.

9.
Mijn Hobbykaart XL
In Mijn Hobbykaart XL vind je niet alleen 
inspiratie en beschrijvingen voor het maken 
van kaarten, maar ook heel veel knipvellen 
en patronen zodat je je eigen draai kan geven 
aan de kaarten. Mijn Hobbykaart XL staat voor 
inspiratie, maar vooral doen!

10.
MjamTaart
MjamTaart biedt recepten en inspiratie voor 
het bakken van taarten, koekjes, (cup)cakes, 
brood en meer zoet lekkers. Naast stap-
voor-stap projecten vind je inspiratiefoto’s,  
producttests, praktische tips en interviews. 
Ook organiseert MjamTaart jaarlijks de 
Mjamtaart Cake & Bake Experience.

11. 
Smulweb 
Smulweb Magazine is hét onmisbare blad 
voor thuiskoks en iedereen die van lekker eten 
houdt.

12.
Quilt & Zo 
In Quilt & Zo vind je alles om zelf aan de slag 
gaan met de mooiste quilt-projecten.
Dit voor de traditionele, de eigentijdse, de 
gevorderde en de beginnende quiltster.
Quilt & Zo behandelt vele technieken, huidige 
trends en je doet inspiratie op met unieke 
verhalen.

13.
Railhobby 
Railhobby is hét lijfblad voor modelspoor- 
en spoorweghobbyisten met informatie 
over modelbanen, productnieuws, tests van 
modeltreinen en grootbedrijf nieuws uit 
binnen- en buitenland.

Portfolio



M et een kernteam van 20 mensen, 
een kantoorhond en een flexibele 
schil van 300 medewerkers 
bereikt Scala meer dan 883.000 

mensen die creatief bezig willen zijn. Wij 
dragen al meer dan 28 jaar bij aan hun passie 
door het ontwikkelen van content en het 
inspireren van de doelgroepen. Wij geloven dat 
iedereen creatief kan zijn.

•  9 Merken in eigendom die zowel in print als 
online verschijnen met toegevoegde waarde 
voor lezers en adverteerders.

•  Verschillende soorten abonnementen, 
waarmee we de lezers naar hun wensen 
van dienst zijn: een combinatie van print & 
online, alleen print of, ons meest duurzame 
abonnement, alleen online.

•  Zeer actieve Social media platforms voor de 
meeste merken. Met alle platforms samen 
bereiken we wereldwijd 883.000 creatieve 
mensen.

•  Consultancy voor derden o.a. Het Ree en  
NL 2025.

•  In totaal meer dan 60 deadlines per jaar.
•  Platform Hobbyou voor de aankoop van 

hobbyproducten, tijdschriften en online 
magazines en patronen, rechtstreeks bij ons 
of via shop-in-shop leveranciers.

•  MjamTaart Cake & Bake Experience: 
ons eigen evenement met demonstraties, 
bekende Nederlandse bakkers en patissiers 
van het populaire televisieprogramma Heel 
Holland Bakt, workshops, verkoop-stands 
en de Holland Sugar Art Show. Elk jaar 
trekt dit evenement duizenden taart- en 
bakkersliefhebbers aan in één weekend. 

•  Videoproducties met diverse uitdagingen 
voor de lezers, promotievideo's voor nieuwe 
tijdschriften en de mogelijkheid voor 
adverteerders om hun producten onder de 
aandacht te brengen.

•  Presentatie van Scala’s merken op de 
grootste hobbybeurzen van Nederland. 

•  Giveaways in samenwerking met diverse 
adverteerders en influencers via onze 
magazines, social media kanalen en 
nieuwsbrieven.

•  Het ontwikkelen van onze eigen producten, 
zoals een bullet journal en Railhobby 
locomotieven.

•  Scala sponsort goede doelen met edities en 
acties, zoals de Christmas give away tree

  

Scala is de creatieve 
mediapartner die u zoekt!

•  Scala creëert sterke content voor hobbyisten 
die is samengesteld en gecontroleerd zodat 
doe-het-zelfprojecten betrouwbaar en 
compleet zijn.

•  De layout is fris en modern, met goed 
gestileerde foto's. 

•  Scala luistert echt naar de lezers en kent de 
trends.

•  Scala is zeer gevarieerd. 
•  Op dit moment bereiken we meer dan 

883.000 mensen die creatief willen zijn in 
binnen- en buitenland. 

Scala luistert 
naar de lezer

Scala is een onafhankelijk en innovatief mediabedrijf in 
Amersfoort. Bij Scala zeggen we "go niche or go home". 
Dit resulteert in 8 cross-mediale special interest merken 
die zowel in print als online verschijnen.

Over Scala

Special 
interest

Scala bereikt 
883.000 
creatieve 
mensen 
wereldwijd
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Feiten

Wederverkoop Magazines inkopen

Online kanalen

 hobbyou.nl

 hobbyou.nl

 hobbyou.nl

 hobbyhandig1

Dé webshop met hobbymagazines en -benodigdheden.

   

SOORT TARIEF
Nieuwsbrief advertorial (max. 40  
woorden + afbeelding) € 375,-
Social media post € 95,-
Rotatiebanner (1198 x 465 px) € 25,- CPM

Online promotie

•  Ruim 100.000 pageviews per maand
•  Ruim 2.000 Instagram volgers (80% gestegen in 

2020)
• Ruim 1.800 Facebook fans (20% gestegen in 2020)
• Ruim 2.300 YouTube abonnees

U kunt uw producten via Hobbyou.nl verkopen, via 
een shop-in-shop principe. U zorgt voor het vullen 
van de shoppagina, het verzenden van de produc-
ten en het behandelen van eventuele vragen van 
klanten. Wij maken promotie voor de producten die 
u verkoopt via Hobbyou.nl, via onze magazines en 
online (social media) kanalen. Per verkocht product 
wordt er 15% commissie afgedragen. 

Alle informatie over zakelijk verkopen via Hobbyou.nl 
vindt u op hobbyou.nl/zakelijk-verkopen.
 

Onze magazines koopt u voor verschijning in met 
50% korting op de coverprijs en gratis verzending. 
De ingekochte magazines ontvangt u dan tegelijk 
met abonnees (eerder dan in de boekhandels en 
kiosken). 

Bestellen kan gemakkelijk via  
hobbyou.nl/winkeliers.

Hobbyou.nl is de webshop van Uitgeverij Scala. Hier worden onze magazines, online 
artikelen, patronen, recepten en (starters)pakketten verkocht. Voor bedrijven bieden 
wij via Hobbyou.nl verschillende mogelijkheden: zoals verkoop via ons platform, het 
inkopen van onze magazines en promotie op Hobbyou.nl en de Social Media kanalen.



HobbyHandig informeert en inspireert over alles rondom 
de creatieve hobby, gericht op drie pijlers: handwerken, 
papier en DIY! Zes keer per jaar via het magazine, het hele 
jaar online  via website, nieuwsbrieven, video’s, Pinterest, 
Facebook en Instagram. Een combinatie van verschillende 
technieken, moeilijkheids-graden en materialen, inspelend 
op de laatste trends. 

 Verschijningsdata 2021**  Extra mogelijkheden

Feiten

•  Magazine laten doordrukken met eigen cover (omslag)
•  Flyer meesturen
•  Video’s
•  Specials: 8 of 16 pagina’s geheel gevuld met informatie 

over uw aanbod (doordrukken mogelijk tegen zeer 
voordelig tarief voor eigen gebruik)

Interesse? Neem contact op met uw media adviseur  
voor de tarieven.

EDITIE SLUITINGSDATA  IN WINKEL
 MATERIAAL 
228 do 07 januari vr 05 februari
229 Special do 18 maart  vr 16 april
230 do 20 mei vr 18 juni
231 Special do 15 juli vr 13 augustus
232  do 09 september vr 08 oktober
233 do 21 oktober vr 19 november

Online kanalen

 hobbyhandig.nl

 hobbyou.nl/hobbyhandig

 hobbyhandig

 hobbyhandig

 hobbyhandig

 hobbyhandig1 

Het creatieve hobbymagazine voor iedereen

      

* aanleveren met 5 mm extra marge rondom en inclusief snijlijnen.

** Verschijningsdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ADVERTENTIETARIEVEN FORMATEN 
   (bxh in mm) 

1/1 pagina € 1.760,- 210 x 297 * 
1/2 pagina € 1.075,- 180 x 132 
1/4 pagina € 660,- 90 x 132  
Leukste winkels & 
webshops € 40,- Minimale afname: 6x

Bij reserveringen van meerdere uitingen zijn staffel- en combinatiekortingen van toepassing. 
Neem hiervoor contact op met uw media adviseur.

SOORT TARIEF
Nieuwsbrief advertorial (max. 40  
woorden + afbeelding) € 395,-
Social media (max. 30 woorden  
+ afbeelding) € 295,-
Leaderbord banner (728x90 px) € 25,- CPM
Rectangle banner (300x250 px) € 20,- CPM

Print Online

•   98,3% van de lezers is vrouw
•    Meest populaire hobby’s onder de lezers: haken, 

kaarten maken, borduren, breien en knutselen 
algemeen

•   Lezers waarderen HobbyHandig met een 7,9
•   Bereik magazine: 35.600
•   Crossmediaal bereik: 71.500
•    Extra: gemiddeld 108.500 maandelijkse weergaven 

van het HobbyHandig Pinterest account
•    Losse verkoopprijs (ovb): regulier € 7,99,  

specials € 8,99
•   Verschijningsfrequentie magazine: 6x per jaar

HobbyHandig is 
ook 100% identiek te lezen 
via ons eigen online archief 

en via het digitale 
tijdschriftenplatform 

Readly. 



Met Aan de Haak bereikt u ruim 91.000 Nederlandse én  
Belgische haakliefhebbers! Aan de Haak inspireert via het 
magazine, video’s, blogs, social media en crochet alongs. 
Het magazine biedt in print en online diverse leesverhalen, 
inspiratie en stap-voor-stap beschreven haakprojecten inclusief 
patronen, voor zowel de beginnende als de gevorderde haakster.

 Verschijningsdata 2021**  Extra mogelijkheden

Feiten

•  Magazine laten doordrukken met eigen cover (omslag)
•  Flyer meesturen
•  Video’s
•  Specials: 8 of 16 pagina’s geheel gevuld met informatie 

over uw aanbod (doordrukken mogelijk tegen zeer 
voordelig tarief voor eigen gebruik)

Interesse? Neem contact op met uw media adviseur  
voor de tarieven.

EDITIE SLUITINGSDATA  IN WINKEL
 MATERIAAL 
Amigurumi 4 do 31 december ‘20 vr 29 januari
31 do 04 februari vr 05 maart
32 Thema ntb wo 31 maart vr 30 april
Amigurumi 5 do 22 april vr 21 mei
33 do 03 juni vr 02 juli
Amigurumi 6 do 08 juli vr 06 augustus
34 do 05 augustus vr 03 september
35 Kerstthema do 23 september vr 22 oktober
Amigurumi 7 do 14 oktober vr 12 november
36 do 18 november vr 17 december

Online kanalen

 aandehaak.nl

 hobbyou.nl/aandehaak

 haaktijdschrift

 aandehaak

 aandehaak

 aandehaak

Inspiratie en patronen 
voor de haakliefhebber

      

* aanleveren met 5 mm extra marge rondom en inclusief snijlijnen.

** Verschijningsdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

TARIEVEN  BASIS AMIGURUMI FORMATEN 
   (bxh in mm) 

1/1 pagina € 2.215,- € 1.885,- 210 x 297 *
1/2 pagina € 1.350,- € 1.150,- 180 x 132
1/4 pagina € 825,- € 700,- 90 x 132 
1/8 pagina € 505,- € 430,- 90 x 64 
Leukste winkels   Minimale 
& webshops € 35,- € 35,- afname: 6x

Bij reserveringen van meerdere uitingen zijn staffel- en combinatiekortingen van toepassing. 
Neem hiervoor contact op met uw media adviseur.

SOORT TARIEF
Webadvertorial (max. 200 woorden  
+ beeld) € 195,-
Nieuwsbrief advertorial (max. 40  
woorden + afbeelding) € 275,-
Social media (max. 30 woorden  
+ afbeelding) € 525,-
Leaderbord banner (728x90 px) € 25,- CPM
Rectangle banner (300x250 px) € 20,- CPM

Print Online

•  Het enige originele Nederlandstalige haaktijdschrift
•   80% van de lezers haalt haakinspiratie uit  

tijdschriften
•   99% van de lezers is vrouw
•   Bereik magazine: 46.100
•   Crossmediaal bereik: 91.000
•    Extra: gemiddeld 87.000 maandelijkse weergaven 

van het Aan de Haak Pinterest account
•   Losse verkoopprijs (ovb): regulier € 6,50, specials € 7,99
•   Verschijningsfrequentie magazine: 10x per jaar

Aan de Haak is 
ook 100% identiek te lezen 
via ons eigen online archief 

en via het digitale 
tijdschriftenplatform 

Readly.



Loving Paper is hét merk voor alle papierliefhebbers. Het  
doe-magazine biedt niet alleen inspiratie, maar juist stap- 
voor-stap aan de slag met een combinatie van technieken: 
journaling, handletteren, kaarten maken, mixed media, 
scrappen en stempelen.

Online kanalen

 lovingpaper.nl

 hobbyou.nl/lovingpaper

 lovingpapermagazine

 lovingpapermagazine 

  loveforpaper

Inspiratie en projecten 
voor de papierliefhebber

 Verschijningsdata 2021**  Extra mogelijkheden
•  Magazine laten doordrukken met eigen cover (omslag)
•  Flyer meesturen
•  Video’s
•  Specials: 8 of 16 pagina’s geheel gevuld met informatie 

over uw aanbod (doordrukken mogelijk tegen zeer 
voordelig tarief voor eigen gebruik)

Interesse? Neem contact op met uw media adviseur  
voor de tarieven.

EDITIE SLUITINGSDATA  IN WINKEL
 MATERIAAL 
6 do 14 januari vr 12 februari
7 do 08 april vr 07 mei
8 do 08 juli vr 06 augustus
9 do 30 september vr 29 oktober
** Verschijningsdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

      

* aanleveren met 5 mm extra marge rondom en inclusief snijlijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN FORMATEN 
   (bxh in mm) 

1/1 pagina € 1.285,- 210 x 297 * 
1/2 pagina € 785,- 180 x 132 
1/4 pagina € 480,- 90 x 132  

Bij reserveringen van meerdere uitingen zijn staffel- en combinatiekortingen van toepassing. 
Neem hiervoor contact op met uw media adviseur.

SOORT TARIEF
Nieuwsbrief advertorial (max. 40  
woorden + afbeelding) € 175,-
Social media (max. 30 woorden  
+ afbeelding) € 200,-
Leaderbord banner (728x90 px) € 25,- CPM
Rectangle banner (300x250 px) € 20,- CPM

Print Online

Feiten
•   Doelgroep: papierliefhebber van 25+
•   Bereik magazine: 24.800
•   Crossmediaal bereik: 44.300
•   Losse verkoopprijs (ovb): € 7,99
•   Verschijningsfrequentie magazine: 4x per jaar

Loving Paper is 
ook 100% identiek te lezen 
via ons eigen online archief 

en via het digitale 
tijdschriftenplatform 

Readly. 



Mijn Hobbykaart XL is het merk voor de kaartenlief- 
hebber. Het magazine biedt inspiratie, maar vooral doen.
 Het magazine bevat stap-voor-stap beschrijvingen van 
uiteen-lopende technieken, knipvellen, patronen en een 
wedstrijd: Winnen met je kaart!

Online kanalen

 mijnhobbykaart.nl

 hobbyou.nl/mijnhobbykaart

 mhkmagazine

 mijnhobbykaart 

 hobbyhandig1

Knipvellenboek en magazine in één

 Verschijningsdata 2021**
EDITIE SLUITINGSDATA  IN WINKEL
 MATERIAAL 
96  do 14 januari  vr 12 februari 
97 Special ntb do 11 maart vr 09 april 
98 do 13 mei vr 11 juni 
99 Kerstkaarten do 22 juli vr 20 augustus 
100 do 30 september vr 29 oktober 
101 do 25 november vr 24 december 
** Verschijningsdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

      

* aanleveren met 5 mm extra marge rondom en inclusief snijlijnen.

Advertentie en redactionele aandacht in het  
magazine, item in de nieuwsbrief en aandacht  
via Facebook.

ADVERTENTIETARIEVEN FORMATEN 
   (bxh in mm) 

o.b.v. 1/1 pagina € 1.595,-  210 x 297 *  
o.b.v. 1/2 pagina  € 975,-  180 x 132  
o.b.v. 1/4 pagina  € 595,-  90 x 132  

Bij reserveringen van meerdere uitingen zijn  
staffelkortingen van toepassing. Neem hiervoor 
contact op met uw media adviseur.

 Reserveer een cross-mediaal promotiepakket, 
bestaande uit:
• Redactionele aandacht
Inhoud in overleg met de redactie.
• Nieuwsbriefitem
Zes keer per jaar wordt de Mijn Hobbykaart XL
nieuwsbrief verstuurd. We nemen graag een item  
van u mee in onze nieuwsbrief. Maximaal 40 woorden 
+ afbeelding.
• Social Media
Een winactie of nieuwsbericht op de Facebook pagina
van Mijn Hobbykaart XL.
• Ondersteunende advertentie
We plaatsen de door u aangeleverde advertentie in het
magazine. De advertentie wordt doorgeplaatst in de 
online uitgave van het magazine. Deze is te lezen via 
ons eigen online archief en het digitale tijdschriften-
platform Readly.

Cross-mediale tarieven

Compleet promotiepakket

Feiten
•  Doelgroep: kaarten maakster van 45+
•  Bereik magazine: 31.000
•  Crossmediaal bereik: 50.000
•   Losse verkoopprijs (ovb): regulier € 6,50,  

specials € 7,99
•   Verschijningsfrequentie magazine: 6x per jaar Mijn Hobbykaart XL 

is ook 100% identiek te 
lezen via ons eigen online 
archief en via het digitale 

tijdschriftenplatform 
Readly. 



MjamTaart biedt recepten en inspiratie voor het bakken 
van taarten, koekjes, (cup)cakes, brood en nog veel meer 
zoet lekkers. Met stap-voor-stap projecten voor zowel 
de beginnende als de ervaren bakker, aangevuld met 
decoreertips en inspirerende leesverhalen.

 Verschijningsdata 2021**  Extra mogelijkheden

Feiten

•  Magazine laten doordrukken met eigen cover (omslag)
•  Flyer meesturen
•  Video’s
•  Specials: 8 of 16 pagina’s geheel gevuld met informatie 

over uw aanbod (doordrukken mogelijk tegen zeer 
voordelig tarief voor eigen gebruik)

Interesse? Neem contact op met uw media adviseur  
voor de tarieven.

EDITIE SLUITINGSDATA  IN WINKEL
 MATERIAAL 
66 lente do 18 februari vr 19 maart
67 Special ntb do 15 april vr 14 mei
68 zomer do 17 juni vr 16 juli
69 herfst do 19 augustus vr 17 september
70 Kerstspecial do 12 september vr 22 oktober
71 winter do 18 november vr 17 december

Online kanalen
 mjamtaart.nl

 hobbyou.nl/mjamtaart

 mjamtaart

 mjamtaart

 mjamtaart

 hobbyhandig1,  
 afspeellijst MjamTaart

Bakken, decoreren en recepten

      

* aanleveren met 5 mm extra marge rondom en inclusief snijlijnen.

** Verschijningsdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ADVERTENTIETARIEVEN FORMATEN 
   (bxh in mm) 

1/1 pagina € 995,- 210 x 297 *
1/2 pagina € 610,- 180 x 132
1/4 pagina € 375,- 90 x 132 
1/8 pagina € 230,- 90 x 64 
Hotspots  vanaf € 35,- Minimale afname: 6x

Bij reserveringen van meerdere uitingen zijn staffel- en combinatiekortingen van toepassing. 
Neem hiervoor contact op met uw media adviseur.

SOORT TARIEF
Webadvertorial (max. 200 woorden  
+ beeld) € 125,-
Nieuwsbrief advertorial (max.  
40 woorden + afbeelding) € 225,-
Social media (max. 30 woorden +  
afbeelding) € 500,-
Leaderbord banner (728x90 px) € 25,- CPM
Rectangle banner (300x250 px) € 20,- CPM

Print Online

•   Doelgroep: thuisbakkers van 35+
•   Lezers waarderen MjamTaart met een 8,1
•   Bereik magazine: 22.900
•   Crossmediaal bereik: 73.000
•    Extra: gemiddeld 113.000 maandelijkse weergaven 

van het MjamTaart Pinterest account
•   Losse verkoopprijs (ovb): € 6,50
•   Verschijningsfrequentie magazine: 6x per jaar

MjamTaart is 
ook 100% identiek te lezen 
via ons eigen online archief 

en via het digitale 
tijdschriftenplatform 

Readly. 



Smulweb Magazine is het leukste kooktijdschrift en staat 
vier keer per jaar vol culinaire inspiratie, met maakbare en 
overheerlijke recepten met seizoenproducten, inspirerende 
interviews, de laatste food trends, geweldige fotografie en 
interessante weetjes. Elk seizoen verschijnt er een nieuwe 
uitgave. Smulweb Magazine, hét onmisbare blad voor 
thuiskoks!

 Verschijningsdata 2021**

 Extra mogelijkheden

Feiten

Over de lezer

•  Magazine laten doordrukken met eigen cover (omslag)
•  Flyer meesturen
•  Video’s
•    Specials: 8 of 16 pagina’s geheel gevuld met informatie 

over uw aanbod (doordrukken mogelijk tegen zeer  
voordelig tarief voor eigen gebruik)

Interesse? Neem contact op met uw media adviseur voor 
de tarieven.

EDITIE SLUITINGSDATA  IN WINKEL
 MATERIAAL 
31 do 04 februari  vr 05 maart
32 do 06 mei  vr 04 juni
33 do 29 juli vr 27 augustus
34 do 21 oktober vr 19 november

Magazine voor elke thuiskok

   

* aanleveren met 5 mm extra marge rondom en inclusief snijlijnen.

** Verschijningsdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ADVERTENTIETARIEVEN FORMATEN 
   (bxh in mm) 

1/1 pagina € 1.980,- 210 x 297 *

Bij reserveringen van meerdere uitingen zijn  
staffelkortingen van toepassing. Neem hiervoor  
contact op met uw media adviseur. 

Print

•   Doelgroep: 40+ mannen en vrouwen met een  
passie voor koken en eten 

•   Lezers waarderen Smulweb magazine met een 7,7 
(voor restyling)

•   Bereik magazine: 40.000
•   Losse verkoopprijs (ovb): regulier € 6,99,  

special € 8,99
•   Verschijningsfrequentie magazine: 4x per jaar

 De lezer van Smulweb is 40+ middelbaar/ hoger op-
geleid en werkt vier dagen in de week. De lezer (zowel 
mannen als vrouwen) houdt van koken en ziet zichzelf 
als social- en/of hobbykok.

Smulweb Magazine  is 
ook 100% identiek te lezen 
via ons eigen online archief 

en via het digitale 
tijdschriftenplatform 

Readly. 



Quilt & Zo is het merk voor iedereen die zich met quilten 
bezighoudt; zowel de traditionele, de eigentijdse, de 
gevorderde als de beginnende quiltster. Quilt & Zo biedt 
informatie over actualiteiten en huidige trends, inspiratie  
en quiltpatronen.

Online kanalen

 quiltenzo.nl

 hobbyou.nl/quiltenzo

 quiltenzo

  quiltzo

Eigentijds en traditioneel quilten

** Verschijningsdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

      

* aanleveren met 5 mm extra marge rondom en inclusief snijlijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN FORMATEN 
  (bxh in mm) 

1/1 pagina € 1.095,-  210 x 297 *  
1/2 pagina € 670,-  180 x 132  
1/4 pagina  € 410,-  90 x 132   
1/8 pagina € 250,- 90 x 64
Leukste winkels &  
webshops € 40,- Minimale afname: 6x

SOORT TARIEF
Nieuwsbrief advertorial (max. 40 
woorden + afbeelding):  € 295,-

Print Online

Feiten
•   Doelgroep: quiltliefhebbers van 35+
•    90% van de lezeressen geeft aan quiltinspiratie te 

halen uit tijdschriften
•   75% van de lezeressen gebruiken advertenties ter 

informatie
•   Bereik magazine: 22.900
•   Crossmediaal bereik: 35.700
•   Losse verkoopprijs (ovb): regulier € 7,99,  

specials € 8,99
•   Verschijningsfrequentie magazine: 6x per jaar

Quilt & Zo is 
ook 100% identiek te lezen 
via ons eigen online archief 

en via het digitale 
tijdschriftenplatform 

Readly. 

EDITIE SLUITINGSDATA  IN WINKEL
 MATERIAAL 
74 do 24 december '20 vr 22 januari 
75 Special ntb do 25 februari vr 26 maart 
76  do 06 mei  vr 04 juni 
77 do 24 juni  vr 23 juli 
78 Kerstspecial do 26 augustus vr 24 september 
79 do 04 november vr 03 december

 Verschijningsdata 2021**

Bij reserveringen van meerdere uitingen zijn  
staffelkortingen van toepassing. Neem hiervoor 
contact op met uw media adviseur.



Railhobby is al meer dan 40 jaar het toonaangevende merk  
voor liefhebbers van modelspoor en grootbedrijf. Het magazine  
bevat alle informatie over modelbanen productnieuws, tests  
van modeltreinen evenals grootbedrijf nieuws uit binnen-  
en buitenland. Deze combinatie is de kracht van Railhobby.  
Het online archief, dat teruggaat tot en met 1989, is volledig 
doorzoekbaar en bevat extra’s als foto’s en klikbare links.

 Extra mogelijkheden

Feiten

•  Magazine laten doordrukken met eigen cover (omslag)
•  Flyer meesturen
•  Video’s
•  Specials: 8 of 16 pagina’s geheel gevuld met informatie 

over uw aanbod (doordrukken mogelijk tegen zeer 
voordelig tarief voor eigen gebruik)

Interesse? Neem contact op met uw media adviseur  
voor de tarieven.

Online kanalen

 railhobby.nl

 railhobby.nl/shop

 railhobby

 railhobby

 railhobby

Hét lijfblad voor modelspoor- 
en spoorweghobbyisten

      

* aanleveren met 5 mm extra marge rondom en inclusief snijlijnen.

** Verschijningsdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Advertentie in het magazine, item in de nieuws-
brief en aandacht via Social Media.

ADVERTENTIETARIEVEN FORMATEN 
  (bxh in mm) 

1/1 pagina € 1.350,- 210 x 297 *
1/2 pagina € 825,- 180 x 132
1/4 pagina € 505,- 90 x 132 
1/8 pagina € 310,- 90 x 64 
1/16 pagina € 190,- 90 x 30

Bij reserveringen van meerdere uitingen zijn staffel-  
en combinatiekortingen van toepassing. Neem hier-
voor contact op met uw media adviseur.

SOORT TARIEF
Nieuwsbrief advertorial (max. 40 
woorden + afbeelding) € 150,-
Leaderbord banner (728x90 px) € 25,- CPM
Rectangle banner (300x250 px) € 20,- CPM

Crossmediaal Online

•  Lezers waarderen Railhobby met een 8
•  Bereik magazine: 33.800
•  Crossmediaal bereik: 45.500
•  Extra: Railhobby is te lezen via 24Trains.nl en Readly
•  Losse verkoopprijs (ovb): regulier € 8,50, specials  

€ 10,99
•  Verschijningsfrequentie magazine: 12x per jaar

Railhobby is 
ook 100% identiek te lezen  
via ons eigen online archief  

en via 24Trains.nl en het  
digitale tijdschriften- 

platform Readly.

 Verschijningsdata 2021**
EDITIE SLUITINGSDATA  IN WINKEL
 MATERIAAL 
431 do 08 december ‘20 vr 08 januari
432 feb wo 30 december ‘20 vr 29 januari
433 Special ntb  wo 27 januari  vr 26 februari
434 mrt wo 17 februari  vr 19 maart
435 apr wo 17 maart vr 16 april
436 mei/jun di 13 april vr 14 mei
437 Special ntb wo 26 mei vr 25 juni
438 jul/aug wo 23 juni  vr 06 aug
439 sep wo 11 augustus vr 10 september
440 okt  wo 08 september  vr 08 oktober 
441 nov wo 06 oktober  vr 05 november 
442 dec wo 10 november  vr 10 december 
443 jan ‘22 di 07 december  vr 07 januari 



Kijk op uitgeverijscala.nl voor meer informatie
 scalapublishing   uitgeverijscala   company/scalabv


