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TARIEVEN  REGULIER MEMBER
Frequentie p/editie reserveren 3 van 4 edities p/jaar

2/1 advertorial € 1800 € 1600 
2/1 advertentie € 1550 € 1350 

1/1 advertorial € 1000 € 850 
1/1 advertentie € 850 € 700 

1/2 advertorial € 600 € 500 
1/2 advertentie € 450 € 350 

  
EXTRA’S  
Aantal exemplaren 90 180

Drukbestand PDF € 25 Gratis

Jpg voor social media ja ja

Online magazine ja ja

Vermelding als afhaalpunt ja ja

Alle bedragen zijn ex. 21% btw. Tarieven zijn per editie. 

TARIEVENKAART LENTE 2021

VRAGEN? RESERVEREN?

Babette Felius • babette@maggsmagazine.nl • 06 2538 4468 of Ruby van Stipriaan • ruby@maggsmagazine.nl • 06 3000 3225

SPECIFICATIES
Papier omslag 250 grams, binnenwerk 100 grams 
1/2 pagina (122 h x 190 br mm)
1/1 pagina (280 h x 220 b mm afl opend) + 3mm snijmarge
2/1 pagina (280 h x 440 b mm afl opend) + 3mm snijmarge
LET OP: MAGGS wordt in de rug gelijmd met een patril van 
5 mm. Zet daarom tekst niet te dicht op de rand van de 
advertentie. Houd rechts minimaal 15 mm aan.

VERSPREIDING
Minimaal 11.000 exemplaren via winkels, praktijken, salons, 
sportclubs, hotels en horeca. 
Minimaal 2.000 exemplaren verdeeld over 650 leestafels. 
3 exemplaren per leestafel.

TOESLAG VOORKEURSPAGINA
•  achterkant +55% 
•  binnenkant achterzijde +35%
•  pagina 2 of 3 +35%
•  naast editorial +25%

•  naast inhoud +25%
•  advertentie rechts indien 

ruimte +15% 

WAAROM IN MAGGS?
1  Groot bereik in >27 plaatsen in Noord-Holland Noord
2  Tot 180 cadeau-exemplaren per adverteerder
3  Ligt op >650 leestafels en bij >80 afhaalpunten
4  Luxe uitgevoerde magazines
5  Blijft lang liggen en bewaard
6  Exposure via print en online
7  MAGGS is al vanaf 2011 een succesvol medium
8  Team met samen 50 jaar ervaring in de media
9  Trouwe en terugkerende adverteerders
10  Onderzoek: lezers houden van MAGGS

Thema: GEZOND
Binnen het thema GEZOND kan er gedacht worden aan 
een gezond lijf, een gezonde geest en een gezond bedrijf.

Special: DROOMHUIS & -TUIN
In deze special vind je alles wat bijdraagt aan een droom-
huis en een droomtuin. Denk aan de thema’s opknappen, 
verbouwen, opwarmen, verkoelen, koken, zwemmen, 
ontspanning, aankleding en techniek.

Cadeautje!
Reserveer je ruimte vóór 1 januari, dan plaatsen we je 
gratis nog elders in MAGGS, met een product of dienst.

PLAATSEN
Plaatsen o.a.: Akersloot, Alkmaar, Bergen, Bergen aan Zee, Broek 
op Langedijk, Callantsoog, Camperduin, Castricum, Dirkshorn, 
Egmond aan Zee Egmond Binnen, Groet, Heerhugowaard, Heiloo, 
Limmen, Noord-Scharwoude, Oudorp, Oudkarspel, Petten, 
Schagen, Schoorl, Sint Pancras, Tuitjenhorn, Uitgeest, Waarland, 
Warmenhuizen, Zuid-Scharwoude.

THEMA’S MAGGS T/M NOVEMBER 2021
Naast thema’s zoals mode, wonen, beauty, gezondheid, sport, 
ontspanning, psyche, horeca en uitjes besteden we iedere editie 
aan één thema extra aandacht. februari: Gezond, 
september: Wonen, November: Feestdagen. In mei komt het 
toeristenmagazine BERGEN uit. 


