
Met Marketing Rendement 
bereikt u marketeers, communicatieprofessionals, 

webwinkeliers en ondernemers

Marketing Rendement biedt u een multimediaal platform met een hoog bereik

www.rendement.nl/marketing



Het vakblad Merketing Rendement 
(verschijnt 12 x per jaar)

e-mailnieuwsbrief 
(elke week)

website 
www.rendement.nl/marketing

Marketing Rendement. Multimediaal topbereik:

Marketing Rendement: hét vakblad 
voor marketeers, communicatieprofessionals, 

webwinkeliers en ondernemers.
Marketing Rendement is een nieuws- en adviesmagazine over (online) 

marketing en communicatie. Geen glossy magazine met veel adverten-

ties, maar een blad dat met beide benen op de grond staat. Marketing 

Rendement biedt praktische informatie waar de lezer daadwerkelijk iets 

aan heeft in zijn dagelijkse werkzaamheden. Gericht op kostenbespa-

ring, snel en effi ciënt werken en tips en adviezen voor een betere per-

soonlijke performance. Met veel aandacht voor loopbaan en beloning. 

Daarnaast richt Marketing Rendement zich op webwinkeliers. Een fl inke 

groep interessante lezers die nog steeds groeit. In het hart van het vak-

blad zit een katern boordevol handvatten voor het professioneel inrich-

ten en uitbouwen van een webshop.

Wilt u meer weten over de commerciële mogelijkheden van de Rendement-vakbladen? 
Neem dan contact met ons op: 010 224 8033 of sales@rendement.nl 

De website heeft maandelijks 
gemiddeld 6.500 unieke 

bezoekers.

Het vakblad heeft een 
oplage van 

900 exemplaren.  
Met een meeleesfactor van 

3 heeft het blad een 
werkelijk bereik van 

2.700 onder marketeers, 
communicatieprofessionals, 

webwinkeliers en 
ondernemers.

De e-mailnieuws-
brief wordt 
wekelijks 

verstuurd naar 
6.600 marketeers,

communicatie-
professionals, 

webwinkeliers en 
ondernemers.



Marketing Rendement. Multimediaal topbereik:

1 Marketing Rendement is een betrouwbaar 

merk voor een grote kern vaste lezers.

2 Marketing Rendement biedt een 

multimediaal bereik via de vakuitgaven, de 

website en de e-mailnieuwsbrief.

3 De praktische en objectieve reputatie 

van Marketing Rendement wordt zeer 

gewaardeerd door de lezers. 

4 Veel abonnees lezen Marketing Rendement 

helemaal, is uit onderzoek gebleken. Uw 

uiting wordt hierdoor zeker opgemerkt en 

bekeken. 

5 Marketing Rendement heeft een hoge 

bewaarfactor. Uw uiting blijft daardoor 

langer onder de aandacht. 

6 Marketing Rendement ontwikkelt voor elk 

kanaal unieke content en wekt daarmee 

continu de interesse van de lezer. 

• ontwikkelingen binnen het vakgebied;

• beknopte en praktische artikelen;

• gratis e-mailnieuwsbrief vol actueel nieuws.

Marketing Rendement signaleert, 
informeert en adviseert 

al 20 jaar in de vorm van:

6 redenen 
om te adverteren in 

Marketing Rendement:

Lezers worden geïnformeerd over de meest 

uiteenlopende zaken binnen hun vakgebied.



De bereikcijfers:
Marketing Rendement: hét vakblad voor marketeers, communicatie-
professionals, webwinkeliers en ondernemers. Op deze pagina vindt u 
achtergrondinformatie over de lezers van Marketing Rendement.

Rendement Uitgeverij B.V.    Postbus 27020, 3003 LA Rotterdam    tel. (010) 243 39 33

Marketing Rendement is een uitgave van:
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Wie lezen Marketing Rendement?

Hoeveel werknemers hebben de bedrijven 
met een abonnement op Marketing Rendement?

Wat is het opleidingsniveau van lezers van 
Marketing Rendement?

www.rendement.nl/marketing

Neem voor meer informatie contact met ons op via: 
010 224 8033 of sales@rendement.nl
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Website
Versterk uw promotie door het plaatsen van banners op de website www.rendement.nl/marketing bij nieuwsberichten of thema’s gericht op marketeers, 
communicatieprofessionals, webwinkeliers en ondernemers. De website heeft maandelijks gemiddeld 6.500 unieke bezoekers en 7.200 pageviews.

Naam Afmetingen
Maximale 

grootte
Doorlink Locatie Tarief

Rectangle 336 x 280 80 kb Gewenste URL
Homepage themapagina of homepage, 

nieuwsoverzicht en nieuwsdetail vakportal 
€ 295 per 4 weken

Het bestand aanleveren als GIF, PNG of JPEG-bestand. Andere typen zoals Flash, BMP, PSD en EPS zijn niet mogelijk. Animaties zijn niet toegestaan.

Aanlevering materiaal
De aanleverdatum van het materiaal is uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van de campagne dan wel verzending van de nieuwsbrief. Wij ontvangen uw materiaal 
graag op traffi  c@rendement.nl onder vermelding van uw bedrijfsnaam en het weeknummer.
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E-mailnieuwsbrief
Breng uw producten of diensten extra onder de aandacht met 
een advertorial in de e-mailnieuwsbrief van BV Rendement, 
waarmee u wekelijks 6.600 marketeers, communicatie-
professionals, webwinkeliers en ondernemers bereikt.

Neem voor meer informatie contact met ons op via: 
010 224 8033 of sales@rendement.nl

www.rendement.nl/marketing

Advertorial positie 1

Tarief €395 per plaatsing

Plaatsing bovenin tussen de nieuwsberichten

Advertorial positie 2

Tarief €195 per plaatsing

Plaatsing midden tussen de nieuwsberichten

De afbeelding aanleveren als GIF, PNG of JPEG-bestand. 
Andere typen zoals Flash, BMP, PSD en EPS zijn niet 
mogelijk. Animaties zijn niet mogelijk. De titel en tekst 
kunnen worden aangeleverd in .doc of .docx.

Specifi caties advertorial

Koptekst maximaal 60 tekens inclusief spaties

Tekst Aaneengesloten 
tekst:

Opsomming 
van 4 regels 

zonder bullets:

Opsomming 
van 4 regels 
met bullets:

280 tekens
incl. spaties

70 tekens
incl. spaties
per regel

65 tekens
incl. spaties
per regel

Afbeelding 90 x 90 pixels

URL Gewenste doorlink doorgeven

Of:

Of:
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Redactionele informatie

Titel:
Marketing Rendement

Oplage: Meeleesfactor: Bereik: 
900 ex. 3   2.700 

Missie:
Marketing Rendement is een nieuws- en adviesmagazine 
over (online)marketing en communicatie. De insteek: geen 
glossy magazine met veel advertenties, maar een blad dat met 
beide benen op de grond staat. Marketing Rendement biedt 
praktische informatie waar de lezer daadwerkelijk iets aan heeft 
in zijn dagelijkse werkzaamheden. Gericht op kostenbesparing. 
Gericht op snel en effi ciënt werken. Gericht op tips en adviezen 
voor een betere persoonlijke performance. Met veel aandacht 
voor loopbaan en beloning.
Daarnaast richt Marketing Rendement zich op webwinkeliers. 
Een fl inke groep interessante lezers die nog steeds groeit. In het 
hart van het vakblad zit een katern bordevol handvatten voor 
het professioneel inrichten van een webshop.

Redactieformule: 
Marketing Rendement onderscheidt zich door:
• veel kort nieuws;
• beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de 

dagelijkse praktijk kan gebruiken;
• prijsvergelijkingen tussen dienstverleners;
• e-mailnieuwsbrief met het laatste nieuws, sites, congressen en 

publicaties.

Lezersgroepen: 
Marketing Rendement richt zich op de volgende interne 
functionarissen bij bedrijven:
• marketingmanagers;
• (online)marketingmanagers;
• medewerkers marketing en communicatie;
• productmanagers;
• webwinkeliers;
• ondernemers.

Daarnaast richt Marketing Rendement zich op de volgende 
doelgroepen:
• marketingadviesbureaus;
• adressenbureaus;
• reclamebureaus;
• opleidingsinstituten;
• branche- en beroepsorganisaties.

Uitgever:
Rendement Uitgeverij B.V.
Postbus 27020
3003 LA Rotterdam
tel. (010) 243 39 33

Frequentie:  12 x per jaar

Abonnementsprijs: € 333,36 voor 12 nummers excl. BTW

Losse nummers:  € 29 excl. BTW

oplage 900
meeleesfactor 3
bereik 2.700

Advertentietarieven vakblad BV Rendement per 1 januari 2019 (excl. BTW)

Full Colour 1x 3x 6x 12x

1/1 pagina € 595 € 547 € 530 € 476

1/2 pagina € 357 € 328 € 318 € 286

1/4 pagina € 214 € 197 € 191 € 171

Neem voor meer informatie contact met ons op via:
010 224 8033 of sales@rendement.nl
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Bewijsnummers
Standaard toezending van maximaal 5 exemplaren. Extra exemplaren verkrijgbaar tegen € 18 per stuk excl. BTW.

Bijsluiter Op aanvraag.
Max. 200 gram A4 formaat.

Toeslagen                
Plaatsingstoeslagen worden berekend over de gecontracteerde advertentieprijs:
• Voorkeursplaatsing: 20%  • Aflopend: 10% • Advertorial: 30%

Technische gegevens
formaat  breedte  hoogte
1/1 pagina aflopend  210 mm  297 mm  (aanleveren met 3 mm afloop en snijtekens)
1/2 pagina liggend  185 mm  126 mm
1/4 pagina staand  90 mm  126 mm

Papier: 120 grams houtvrij offset.

Aanlevertermijn 
Wij ontvangen uw materiaal graag uiterlijk op de aangegeven aanleverdata o.v.v. uw bedrijfsnaam, het vakblad en editienummer. 
Het aanleveradres is traffic@rendement.nl.

Advertentiemateriaal
Certified PDF (conform specificaties Tijdschriften Nederland) is de norm van Rendement voor het aanleveren van digitaal advertentie-
materiaal. Certified PDF is nodig voor een betrouwbare en controleerbare uitwisseling van bestanden tussen adverteerder en uitgever. 
Bij het wegschrijven naar PDF dienen de afbeeldingen te zijn omgezet naar CMYK met een minimale resolutie van 300 DPI, maximaal 
600 (zonder bijstelfuncties). Bij steunkleur het PMS-nummer vermelden. Rendement zal de kosten, veroorzaakt door aanlevering van 
open bestanden of niet-paginagereed materiaal, in rekening brengen. Als richtlijn geldt hierbij een uurtarief van € 65.

Reserveringsgegevens en verschijningsdata Marketing Rendement 2019  

 planning  nummer  reserveringsdatum*  aanlevering materiaal*  verschijning

 1 13-dec 17-dec 8-jan

 2 17-jan 21-jan 5-feb

 3 14-feb 18-feb 5-mrt

 4 14-mrt 18-mrt 2-apr

 5 17-apr 22-apr 7-mei

 6 9-mei 13-mei 4-jun

 7 13-jun 17-jun 2-jul

 8 18-jul 22-jul 6-aug

 9 15-aug 19-aug 3-sep

 10 12-sep 16-sep 1-okt

 11 17-okt 21-okt 5-nov

 12 14-nov 18-nov 3-dec

* Reserverings- en aanleverdata 2019 onder voorbehoud.
Annuleringstermijn: 4 weken voor verschijning (contract blijft gehandhaafd).

Neem voor meer informatie contact met ons op via: 

(010) 224 8033 of sales@rendement.nl


