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Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL   Lidy Verdoolaege - Traffic manager - lidy@vipmedia.nl - +31 (0)76 850 70 18
NL   Edwin Fijnaut - Online sales manager - edwin@vipmedia.nl - +31 (0)6 24 49 94 91
BE   Peter de Vester - Sales manager - peter@moizo.be - +32 (0)3 326 18 92

Raak het hart van al 
onze dierenliefhebbers!

FacebookMagazine NieuwsbrievenWebsite
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Kom rechtstreeks in 
contact met 1.000.000 
dierenliefhebbers 
door middel van één 
mediaplatform!

Maak kennis met de Vipmedia Hart voor Dieren community. Via dit 
mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde dierenliefhebbers vlot 
bereiken. Dit zowel on- als offline via de magazines, newsletters en social 
media. 
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Hart voor Dieren
community

Combineren werkt!
Een uitgewerkt mediaplan is de basis van een succesvolle campagne. Door onze 

communicatiemiddelen te combineren creëert u extra ‘added value’ waardoor u direct met 

uw doelgroep in contact komt.

Interesse?
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Hart voor Dieren biedt
•  150.000 lezers van printmedia

•  11.000 nieuwsbrieflezers

•  +304.000 Facebook Likes

Bereik
Hart voor Dieren is het grootste algemene dierentijdschrift in Nederland en België en 

brengt een mix van informatie en fun: praktische tips rond voeding en verzorging worden 

gecombineerd met ontroerende verhalen en schitterende kleurenfoto’s. Het dierenmagazine 

richt zich vooral op huisdieren in de breedste zin van het woord met extra focus op kat en 

hond. Het tijdschrift verschijnt maandelijks en wordt online interactief aangevuld via de eigen 

Hart voor Dieren website, nieuwsbrieven, Facebook, enz.

Doelgroepprofiel
•  Leeftijd: 20 tot 50 jaar

• Geslacht: overwegend vrouw

• Gezin: partner en kinderen lezen mee

• Sociale klasse: hogere middenklasse (C1) en lagere middenklasse (C2)

• Niveau hobby: hebben meestal meerdere huisdieren met focus op kat en hond

• Leesgedrag: bewaren het magazine en herlezen het regelmatig

• Andere interesses: fietsen, wandelen, natuur en algemeen dierenwelzijn

• Aankoopgedrag: besteden relatief veel geld aan hun huisdieren en kiezen overwegend 

voor A-producten (ruim 85%). Zij kopen buiten voeding ook verzorgingsproducten 

• Kopen: online en via de dierenspeciaalzaken

• Vrije tijd: social media, televisie en film, gamen, spelletjes en puzzel,  

(weekend)uitstappen en bezoek aan pretparken
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Omschrijving Formaat b x h Prijs NL € Prijs BE €

1/4 liggend 190 x 59 mm 970 630

1/4 staand 91 x 126 mm 970 630

1/2 liggend 190 x 120 mm 2.095 1.215

1/2 staand 88 x 260 mm 2.095 1.215

1/1 aflopend 210 x 280 mm + 3 mm snijwit en snijtekens 3.810 2.305

Speciale plaats    +10% 

Cover 2 of 3    +15% 

Cover 4    +25%

Losse bijlage of sampling   op aanvraag

HART VOOR DIEREN

• Verschijnt 12x per jaar

• 150.000 bereik

• Aparte versie NL en BE

• Abonnees en losse verkoop

• Extra beurzen en evenementen

• Pakketkorting

Editie Verschijningsdatum Aanleverdatum

01/2019  20-12-2018 26-11-2018
02/2019  24-01-2019 20-12-2018
03/2019  21-02-2019 24-01-2019
04/2019  21-03-2019 21-02-2019
05/2019  25-04-2019 28-03-2019
06/2019  23-05-2019 25-04-2019
07/2019  20-06-2019 27-05-2019

Editie Verschijningsdatum Aanleverdatum

08/2019  25-07-2019 27-06-2019
09/2019  22-08-2019 25-07-2019
10/2019  26-09-2019 29-08-2019
11/2019  24-10-2019 26-09-2019
12/2019  21-11-2019 24-10-2019 
01/2020  19-12-2019 21-11-2019

      Magazine

Omschrijving Formaat b x h Prijs €

Banner 600 x 200 px 350

Advertorial max. 300 tekens +  350

 afbeelding + link 

Nieuwsbrief  Dedicated 1.250

HART VOOR DIEREN

• 1 x per week

• 11.000 ontvangers

        Nieuwsbrieven

MEDIAKAART 2019

Omschrijving Soort Prijs €

Post  895

Video clip 895

Wedstrijd actie 895

HART VOOR DIEREN

• +304.000 fans

• Doelgroep segmentatie

      Facebook

Interesse?

WWW.HARTVOORDIEREN.NL

• 600.000 hits per jaar

• 520.000 unieke bezoekers per jaar

       Website
Omschrijving Formaat b x h Prijs €

Large rectangular banner 350 x 292 px 

Leaderboard banner 728 x 90 px vanaf 685 p/mnd

Mobile banner  300 x 50 px 

Sponsored content 300 tekens + afbeelding + link vanaf 495

}


