Knipkids biedt unieke patronen en tips om zelf
originele kleding, knuffels en kraamcadeautjes te
naaien, en om de kinderkamer in te richten.
Knipkids informeert en inspireert met patronen
voor kleren en accessoires. Met heldere
werkbeschrijvingen
en
volop
creatieve,
technische
en
praktische
tips.
Het
zelfmaakmodetijdschrift stimuleert de creativiteit
en biedt ook knutseltips voor kinderen en
kinderfeestjes.

Knipkids-specials

Knipkids magazine
Bereik: 140.000

Dit is

Knipkids.nl

82.005 pageviews maandelijks

www.knipmode.nl/category/knipkids

Knipkids Instagram
5.000+ volgers

Knipkids nieuwsbrief
21.312 abonnees

Knipkids facebook
14.000+ volgers

FACTS & FIGURES
Knipkids doelgroep
Niet alleen (aanstaande) moeders maken kleding voor hun kinderen maar ook oma’s behoren
tot de kopersgroep. Deze vrouwen maken geen kleding uit economische overwegingen, maar
omdat het wordt gezien als een ontspannende, volwaardige hobby. Ze zijn trots op hun kinderen
en kleinkinderen en dat komt tot uiting in de kleding die met liefde voor hen gemaakt wordt. De
Knipkids-lezer is bovengemiddeld geïnteresseerd in koken, bakken, woonideeën, tuinieren en
doe-het-zelven.
Man/vrouw 10 % / 90%
Leeftijd 25 t/m 55 jaar, gemiddeld 40 jaar
Inkomen gemiddeld
Knipkids magazine
Frequentie: 6 x per jaar
Printbereik: 140.000
Knipkids.nl
82.005 paginaweergaven per maand
Google Analytics 2021 Q2 t/m 2022 Q1
www.knipmode.nl/category/knipkids

Knipkids nieuwsbrief
21.312 nieuwsbriefabonnees
Frequentie: eens per twee weken (26x)
op vrijdag (even weeknummers)
Knipkids Facebook
14.000+ fans
Knipkids Instagram
5.000+ volgers

TARIEVEN PRINT 2022
Basistarief
in euro’s excl. BTW
1/1 pagina

Formaten en afmeting in mm
Formaat
breedte x hoogte
€ 3.528,-

Formaat index
1/2 pagina
2/1 pagina

63
187

Positie index
Voorkeurspositie
Spread in het hart
1e pagina rechts
Cover 2 of 3
Openingsspread
Cover 4
Uitklapcover

110
110
110
120
120
130
280

*exclusief productiekosten –
op aanvraag

Zetspiegel
1/2 staand
1/2 liggend
1/1

94 x 257
190 x 128
190 x 257

Bladspiegel
1/2 staand
1/2 liggend
1/1
2/1

113 x 297
230 x 148
230 x 297
230 x 297 – 230 x 297

+ 3 mm overvul in verband met de afsnede

Technische informatie
Zetspiegel: 190 x 257 mm (b x h)
Bladspiegel: 230 x 297 mm (b x h)
Advertentiemateriaal:
digitale bestanden in
bestandsformaat CertifiedPDF

TARIEVEN ONLINE 2022
Digitaal
Product

Tarief

Productiekosten*

NBA – Nieuwsbrief Advertorial
FBB – Facebook Bericht
BI – Branded Item
BI + FBB
BI + NBA
BI + NBA + FBB
Native-in-Article (Cost p. Quality View –QV)

€ 750
€ 800
€ 750
€ 1.550
€ 1.500
€ 2.300
€ 1,25

Nieuwsbrief Advertorial
Facebook bericht
Branded item op website

Banners
Billboard
Halfpage
Rectangle
Leaderboard
Large Leaderboard
Wide Skyscraper

(970*250)
(300*600)
(300*250)
(728*90)
(970*90/70)
(160*600)

€ 36 cpm
€ 36 cpm
€ 25 cpm
€ 15 cpm
€ 36 cpm
€ 18 cpm

Mobile banners
Banner
Interscroller

(320*100)
(320*480)

€ 15 cpm
€ 36 cpm

Tarief
€ 175
€ 225
€ 250

*Op basis van 2 correctieronden (geen korting van toepassing)

BRANDED CONTENT

Er zijn tal van mooie mogelijkheden om
samenwerkingen met Knipkids aan te
gaan. Dit in de vorm van advertorials en
branded content. Zowel in print als online.
We gaan hier graag met u over in gesprek.

CONTACT

VOOR MEER INFORMATIE:
T. +31 (0) 20 210 5459 | SALES@NEWSKOOLMEDIA.NL
WWW.NEWSKOOLMEDIA.NL

