
Z E I LW E R E L D
TARIEFKAART 2023

Informatie
voor
adverteerders 

2023



Advertentie mogelijkheden Zeilwereld 2023:

Bannering tarieven en formaten op de website

Bannering tarieven en formaten in de nieuwsbrieven

Advertentietarieven en formaten voor in de specials

In 2023 brengen wij 4 online magazines uit. 
De specials hebben een omvang van zo’n 80 
pagina’s.

De planning hiervoor is 12 april, 21 juni,  
30 augustus en 20 december.
Adverteren in deze edities kan met hele en 
halve advertentiepagina’s.

Verschijningsdata 2023
Online magazine

Bladspiegel 210 x 297 mm Zetspiegel 182 x 262 mm

Formaat breedte x hoogte 1x 2x 3x 4x
Hele pagina
1/1 pagina 210 x 297 mm € 525,- € 475,- € 450,- € 425,-
Halve pagina
1/2 pagina 210 x 148,5 mm € 300,- € 275,-- € 250,- € 225,-

Advertorial tarieven en formaten voor in de specials

Zeilwereld biedt ook interessante 
‘partnerbijdrage’ mogelijkheden. Een artikel  
van ongeveer 1.250 tot 1.500 woorden + foto’s, 
dat door onze redactie wordt getweaked 
aan het format van Zeilwereld. Zodra het 
gepubliceerd is, posten we dit artikel ook  
actief op onze ‘socials’.
Op aanvraag sturen wij u graag enkele 
voorbeelden toe.

De missie van Zeilwereld:
Zeilwereld is een online platform waar iedere 
zeiler zich thuis voelt sinds 2020. We maken 
verhalen over een stel (jong en oud) dat 
plannen maakt voor een jarenlange wereldreis. 
We volgen wedstrijdzeilers in binnen- en 

Doelgroep:
Met het platform bieden wij bedrijven een 
brede range aan mogelijkheden voor het 
promoten van producten en diensten aan onze 
doelgroep.

Zeilwereld heeft inmiddels ruim 7.500 trouwe 
abonnees die twee wekelijks een mailing 
ontvangen, waaronder iedere 4 weken een 
uitgebreide nieuwsbrief en 4 x per jaar een 
online magazine. 

Socials:
Instagram:
• Onder onze Instagram volgers is de 

verhouding man/vrouw 60- 40
• De leeftijd van onze social gebruikers is 

tussen de 25 en 45 jaar m/v 50-50
• Zo’n 2400 volgers met een bereik van 

gemiddeld 12.250 accounts

Techniek, wedstrijdzeilen, human interest, in de spotlight, 
verhalen van vertrekkers, Olympische Spelen, handige 
producten, zeilkleding en beginnende zeilers.

De website van Zeilwereld wordt maandelijks 
bezocht door 15.000 unieke bezoekers. Deze 
zijn goed voor zo’n 29.000 page views op de 
site per maand.
• De gemiddelde openingsratio van  

de nieuwsbrieven 58%
• Ruim 65% van de ontvangers is een  

man van boven de 45 jaar
• 56% van de doelgroep leest Zeilwereld  

via mobiel
• 38% leest via de desktop
• 6,0% gebruikt een tablet

buitenland, schrijven over zeilers die genieten 
van een weekendje Waddenzee of een dagje 
op de Nederlandse plassen. En we geven veel 
praktische tips & tricks. Helemaal online en 
altijd beschikbaar.

Facebook:
• De gemiddelde leeftijd van onze facebook 

volgers ligt tussen de 35 en 65 jaar
• Zo’n 1.800 volgers met een maandbereik 

van gemiddeld 18.000 accounts

Afmeting 1098 x 252 px

4 weken 8 weken 12 weken
€ 350,- € 600,- € 950,-

Afmeting 800 x 180 px

1 x 4 x 8 x 12 x
€ 195,- € 600,- € 950,- € 1.350,-

Nr. Verschijningsdatum Aanleveren materiaal voor

1 12 april 4 april
2 21 juni 13 juni
3 30 augustus 22 augustus
4 20 december 12 december

Artikel  

Formaat  1x

1.250 tot 1.500 woorden + foto’s € 850,-
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Pakket A:
• 4 x 1/1e advertentiepagina in de online specials
• 6 x een banner in de nieuwsbrief
• 12 weken bannering op de website
• Vermelding in 4 posts op facebook met 1.800 

volgers
• Vermelding in 4 posts op Insta met ruim 2.300 

volgers
• 1 x een advertorial per jaar

Netto jaardeal € 3.500,-

Partnerpakketten 2023

Overige mogelijkheden

Contactgegevens: Redactie: Redactie@zeilwereld.nl
Verkoop: Paul Pekelharing | e-mail paul@zeilwereld.nl | mobile +31 654 9836 66
Zeilwereld Media Producties Koloniepad 18 | 1251 AJ Laren Correspondentie adres Postbus 164 | 1231 KM Loosdrecht

Pakket B:
• 4 x 1/2e advertentiepagina in de online specials
• 6 x een banner in de nieuwsbrief
• 12 weken bannering op de website
• Vermelding in 4 posts op facebook met ruim 

1.800 volgers
• Vermelding in 4 posts op Insta met ruim 2.300 

volgers
• 1 x een advertorial per jaar

Netto jaardeal € 2.900,-

Pakket C:
• 2 x 1/1e advertentiepagina in de online specials
• 4 x een banner in de nieuwsbrief
• 8 weken bannering op de website
• Vermelding in 2 posts op facebook met ruim 

1.800 volgers 
• Vermelding in 2 posts op Insta met ruim 2.300 

volgers

Netto jaardeal € 1.850,-

Pakket D:
• 2 x 1/2e advertentiepagina in de online specials
• 4x een banner in de nieuwsbrief
• 8 weken bannering op de website
• Vermelding in 2 posts op facebook met ruim 

1.800 volgers 
• Vermelding in 2 posts op Insta met ruim 2.300 

volgers

Netto jaardeal € 1.550,-

Daarnaast bieden wij veel verschillende mogelijkheden om de watersporter te bereiken

• Facebook posts 
• Instagram posts 
• Instagram story (3 slides) 
• Advertorials 
• Advertentiemogelijkheden in de podcasts Extra opties: 

• Vacature delen 
• Verkopen boot (consument of zakelijk) 
• Product testen 
• Boot testen 
• Winacties

Podcasts:
Met enige regelmaat produceren wij podcasts. Ook daar 
kunnen bedrijven zich aan verbinden middels een pre-
roll en vermelding tijdens het interview indien passend/
relevant aan het artikel/onderwerp.

Diverse voorbeelden van de reeds geproduceerde 
podcasts: https://soundcloud.com/zeilwereld
Vraag naar de mogelijkheden om de podcasts te 
sponsoren
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