


EW, met afstand het grootste opinieplatform van 
Nederland, is nuchter, maar niet bang om met de 
feiten in de hand conclusies te trekken waar 
anderen nog niet aan toe zijn. 

In een wereld die 24/7 wordt overspoeld door 
nieuws, meningen en tweets, is er behoefte aan 
een expert die zin en onzin voor je scheidt. Wat 
klopt en wat is spin? Een eigenzinnige expert ook, 
die verrast met feiten en argumenten die iedereen 
over het hoofd ziet.

Met een weekblad, een online-platform, de 
nieuwsbrieven, digitale edities en Live events. 

 General interest: het wekelijkse magazine EW

 Actualiteit en interactie: nieuwsbrieven, website en onze mobiele applicaties

 Digitale edities: met een digitaal abonnement leest u onbeperkt alle artikelen en

edities van EW via onze site en app

 Live Events: wij geloven in de kracht van een multimediale strategie, waar events

een centraal onderdeel vormen.

EW, het grootste opinieplatform van Nederland

EW, eerst de feiten



ewmagazine.nl
975.000 pageviews per maand

Dit is EW nieuwsbrief
61.000 abonnees

EW magazine
Bereik: 210.000 wekelijks

EW Facebook
49.000+ volgers

EW Podcast

EW Events

EW
Lezersaanbiedingen

EW Onderzoeken

EW Twitter
91.900+ volgers

EW Economie-lezing

Link naar EW Podcast

https://www.ewmagazine.nl/podcast20/


EW bestaat sinds 1945 en is een opinieblad 

dat orde wil scheppen in de 

informatiechaos. En dat vooral met 

betrekking tot de interessevelden economie, 

politiek, financiën, wetenschap en cultuur.

Het levert een bijdrage aan bezinning, 

opinievorming en discussie over actuele 

onderwerpen. De geselecteerde informatie 

wordt steeds voorzien van een gedegen 

analyse en een heldere, niet zelden 

gedurfde stellingname. Toegankelijk, 

compact en compleet. Nuchter, scherp, en 

niet bang om met de feiten in de hand 

conclusies te trekken waar anderen nog niet 

aan toe zijn.



Proposities

TerZake

TerZake is een business-to-business uitgave 

binnen de omgeving van EW. De thema’s worden 

aangedragen door adverteerders. De uitvoering is 

journalistiek en gericht op de praktijk. De 

TerZakes zijn uitstekend leesbaar geschreven en 

aantrekkelijk vormgegeven. Alle TerZakes worden 

ook online geplaatst op www.ewmagazine.nl

Lezersaanbieding

De Lezersaanbieding geeft u als adverteerder de 

mogelijkheid om exclusieve aanbiedingen te 

plaatsen voor de EW lezers. Deze exclusieve 

aanbieding kan een korting zijn op een entree-

kaart, korting op uw dienst of product. De 

voorwaarde is dat deze aanbieding tijdens deze 

periode exclusief bij EW wordt aangeboden. De 

aanbieding verschijnt in print en wordt daarbij 

ook doorgeplaatst op 

www.ewmagazine.nl/lezersaanbieding



EW lezers
Het merk EW biedt u de mogelijkheid om direct te 
communiceren met een hoogopgeleide en 
welgestelde doelgroep. EW-lezers zijn kritisch, 
nieuwsgierig en eigenzinnig, en willen zelf hun 
mening vormen. Ze zijn veelal zakelijk beslisser 
(ondernemer of bestuurder), vermogend, 
ondernemend en reislustig, gaan behendig om met 
geld, en houden van comfort en lekker eten. Ze zijn 
maatschappelijk betrokken en hebben een brede 
interesse in politiek, economie, buitenland, cultuur 
en wetenschap. 

Man/Vrouw: 66% /33%
Leeftijd: 40+ jaar 83%
Welstandsklasse: 66% W1/W2
Zakelijke beslissers:  50.000 merkbereik 

(NPMM-DGM 2022-I)
EW magazine 
Frequentie: 50x per jaar
Printbereik: 210.000 (NPMM-DGM 2022-I)

ewmagazine.nl
975.000 paginaweergaven per maand
Google Analytics 2021 Q4 t/m 2022 Q3

EW nieuwsbrief
61.000 nieuwsbriefabonnees
CTO: 17%, CTR: 8%, Open Rate: 45%
Frequentie: dagelijks

EW Facebook
49.000+ fans

EW Twitter
91.900+ volgers

Proposities



Voorkeurspositie 110
Spread in het hart 110
1e pagina rechts 110
Cover 2 of 3 120
Openingsspread 120
Cover 4 130
Uitklapcover* 280

*exclusief productiekosten –
op aanvraag

Bladspiegel: 202 x 267 mm (bxh)
Drukprocédé: Rotatie offset
Papier
- omslag: 80 grs LHH gesat. MC
- binnenwerk: 57 grs MFC
Afwerking: Geniet gebrocheerd

Advertentiemateriaal: 
digitale bestanden in 
bestandsformaat CertifiedPDF

Banners
Halfpage (300*600) € 36 cpm
Rectangle (300*250) € 25 cpm
Wide Skyscraper (160*600) € 18 cpm

Mobile banners
Banner (320*100) € 15 cpm
Interscroller (320*480) € 36 cpm

Overig
NBA – Nieuwsbrief Advertorial € 3.500 
BI – Branded Item op aanvraag
FBB – Facebook bericht € 1.500
Native-in Article p. Quality View €   1,25

Productiekosten*1

Nieuwsbrief Advertorial €   175
Facebook bericht €   225

Digitaal

Tarieven & formaten 2023

Product                                       Tarief

Technische informatie

Basistarief
in euro’s excl. BTW 

1/1 pagina € 9.944,-

Formaat index

1/2 pagina 63
2/1 pagina 187

Positie index

Bladspiegel
1/2 staand 99 x 267
1/2 liggend 202 x 127
1/1 202 x 267
2/1          202 x 267 – 202 x 267

Formaten en afmeting in mm
Formaat breedte x hoogte

+ 3 mm overvul in verband
met de afsnede

*
1O

p basis van 2 correctieronden (geen korting van toepassing)



Contact

Voor meer informatie:
Roularta Media Nederland

T. +31 (0)20 210 5459
sales@newskoolmedia.nl

www.roularta.nl
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