
 

 

   

 
 
 
 

De Plus lezers/actieve 50Plussers gaan er veel en graag op uit en laten zich hierbij graag inspireren. 
Het is een belangrijke doelgroep voor de reisbranche: er zijn bijna 7 miljoen 50Plussers, ze hebben de 
financiële middelen en kunnen ook in het voor -en naseizoen op vakantie/ er op uit.  
 
 

Voorbeeld Reisspecial najaar 2022: 
Klik op: reisspecial  
 
 Online : https://www.plusonline.nl/ga-mee-op-reis 
 
Voorbeeld online overzichtspagina deelnemers  
https://www.plusonline.nl/reisspecial/bekijk-het-nazomerse-aanbod-van-onze-plus-
reisspecialpartners 
 
 
 

   

Bladprofiel 
 

Verschijningsfrequentie: 2 x per jaar    Sinds:    2005 
Omvang:   ca. 32 pagina’s   Uitvoering:   Gehecht 
Abonnementsprijs:  gratis bijlage voor de abonnees van Plus magazine   
Uitgever:   Roularta Media Nederland BV te Baarn 
Oplage:    195.000 Exemplaren (abonnees Plus Magazine) 
    400.000 nieuwsbriefabonnees Plusonline  

     
 

Plus Reisspecial 
De Reisspecial is een crossmediale uitgave van Plus magazine en 
PlusOnline en verschijnt 2x per jaar. De abonnees van Plus magazine 
ontvangen de Reisspecial bij het april -en septembernummer en dient 
ter oriëntatie en inspiratie voor voorjaar/zomer resp. najaar/winter 
voor vakanties, dag- of weekendtrips etc. in binnen -en buitenland.  
 

Uw aanbod is gedurende 2 maanden ook zichtbaar in de Reisspecial op 
PlusOnline met een doorlink naar uw website. Wij verzorgen de traffic 
naar deze online special vanuit ons nieuwsbriefbestand (400.000 
abonnees). 

 

https://newskoolmedia.aflip.in/reisspecialplus2022
https://www.plusonline.nl/ga-mee-op-reis
https://www.plusonline.nl/reisspecial/bekijk-het-nazomerse-aanbod-van-onze-plus-reisspecialpartners
https://www.plusonline.nl/reisspecial/bekijk-het-nazomerse-aanbod-van-onze-plus-reisspecialpartners


 

 

 

Lezersprofiel (Socio-demografisch) Bron: NOM Printmonitor 2020 Q3 t/3 2021 Q2 

Geslacht: man: 36% / vrouw: 64% 
 
Leeftijd:   Jonger dan 50 jaar:  10 %   Opleiding: Laag:  33%
  50- 64 jaar:  30%     Midden: 37% 
   Ouder dan 65 jaar: 60%     Hoog:  30% 
 
Welstand: W1 en W2:  27%   Nielsen:  3 grote steden: 15% 

  W3:   21%     Rest west: 29% 
  W4 en W5:  52%     Noord:  10%
  
          Oost:  23% 
          Zuid:  23%
          Zuid:  23% 

 

 

Verschijningsdata 2023 
Editie:  Verschijningsdata: Aanleverdata advertenties: Advertorials/red pag: 
Voorjaar 23 maart 2023  10 februari 2023  3 februari 2023 
Najaar  17 augustus 2023 7 juli 2023   30 juni 2023 

 

 

Advertentietarieven  (op basis van een Full Colour plaatsing en exclusief BTW.) 

Formaat:       Tarief 2023: 
1/1 pagina full colour (kant en klaar materiaal)   €    8.500,00 
Formaat: 202 mm breed x 267 mm hoog + 5 mm afloop rondom + 5 mm snijtekens rondom  
Specs online 
Kop: maximaal 25 tekens incl. spaties, passend op 1 regel 
Body: 150 tekens incl. spaties 
Tekst in u-vorm (PlusOnline spreekt haar doelgroep aan met ‘u’) 
Links, teksten en meettags aanleveren plat in de mail, dus geen Doc, PDF of Excel die de code kan 
''vervuilen''Afbeelding: 560x320 px, JPG/GIF (geen animated GIF, geen teksten in afbeeldingen, wij 
geven de voorkeur aan sfeerbeeld) 
Link naar landingspagina* adverteerder (link aanleveren met meettag zo mogelijk). 
    

1/1 advertorial (tekst en beeld, opmaak Roularta Advertising)            €     8.500,00 
2/1 redactiepagina (tekst en beeld, opmaak Roularta Advertising)     €   14.000,00 
 
Genoemde tarieven zijn inclusief deelname aan de online Reisspecial op PlusOnline (looptijd 2 maanden, 
ca. 400.000 nieuwsbriefabonnees.  

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roularta Advertising 

advertising@roularta.nl / 035-6925200 
www.roularta.nl 

 

mailto:advertising@roularta.nl
http://www.roularta.nl/

