


Dit jaar maakt MHX, de creatieve studio van Mediahuis, 
drie fantastische zomerspecials. Iedere special staat in 
het teken van één sportevenement en zal verschijnen 
bij alle titels van Mediahuis. Van De Telegraaf, Haarlems 
dagblad, tot Leeuwarder Courant tot De Limburger.  

We brengen uiteenlopende verhalen met volop 
mogelijkheden voor adverteerders om in te haken met 
een advertentie. Of een branded content verhaal 
gemaakt door onze commerciële redactie. Uiteraard in 
samenspraak met de adverteerder. Kortom, de 
mogelijkheden zijn eindeloos. 

Drie zomerspecials 



De 16e editie van het Europees Kampioenschap voetbal is in 
meerdere opzichten uniek: het EK is een jaar verschoven, de 
kwalificaties zijn een combi van de EK-kwalificatiereeks en 
de play-offs van de Nations League, het toernooi bestaat 60 
jaar én het EK vindt plaats in maar liefst 12 landen. Reden 
genoeg voor een prachtige special die zal verschijnen bij alle 
titels van Mediahuis.  

Denk aan een terugblik op het EK van 1988, de Europese 
speelsteden uitgelicht (ook op culinair gebied!), interviews 
met oud-spelers of bijvoorbeeld een column van een 
sponsor van Oranje, om het elftal een hart onder de riem te 
steken.  

EK special

Dit is een impressie van de EK special. 
Deadline reserveren: 14 april 2021 

Geplande datum uitgave: 9 + 10 juni 2021





We hebben er dit keer maar liefst 5 jaar op moeten wachten, 
maar in juli vinden Olympische Zomerspelen plaats in Tokio. 
In een mooie bijlage bij alle dagbladen van Mediahuis 
besteden we aandacht aan alle facetten van dit 
sportevenement: van de rijke geschiedenis tot het verhaal 
achter de sporter.  

Verhalen over technologie (Abebe Bikala verbrak in 1960 het 
wereldrecord marathon op blote voeten; hoe zit het met het 
schoeisel anno 2021?), over sportpsychologie (hoe leren 
sporters om te gaan met teleurstelling?), achtergrond (wat 
eten en drinken sporters tijdens de Spelen? Welke muziek 
gaat er mee naar Tokio?).  

In de special is volop ruimte om in te haken met mooie 
branded contentverhalen en advertenties. Interviews met 
sporters, sponsoren en bedrijven die hun producten willen 
promoten, reportages: de commerciële redactie gaat graag 
aan de slag.  

Olympische Spelen special

Dit is een impressie van de OS special. 
Deadline reserveren: 21 mei 2021 

Geplande datum uitgave: 21 + 22 juli 2021





Tijdens het 72ste Formule 1 seizoen staan er voor Max 
Verstappen en de andere coureurs een recordaantal races op 
het programma. Reden voor een mooie special die als bijlage 
bij alle dagbladen van Mediahuis verschijnt.  

Verhalen die we in de special gaan brengen en waar merken 
op kunnen inhaken:  

✓ Hoe Nederland in de ban raakte van racende auto’s;  
✓ Een Succes Max!-spread waarop merken met een Max in 

hun naam of merken die ‘iets speciaals’ met Max hebben, 
hem succes kunnen wensen;  

✓ Achtergrondverhalen over de rol van publiek en wat er bij 
komt kijken om F1 uit te zenden 

✓ En natuurlijk talloze F1-weetjes en trivia!   

F1 special Zandvoort

Dit is een impressie van de F1 special 
Deadline reserveren: 2 juli 2021 

Geplande datum uitgave: 1 + 2 september 2021





Pakket 1 GOUD

• 1/1 pagina advertentie in 1 special. 

• 1/2 pagina branded content in 1 special. 

• Online take-over CPM Telegraaf.nl/sport.  

• Online display inzet Mediahuis channel Sport.

Het GOUD pakket kan ingezet worden in 1 van de Sportzomer 
specials (2,4 mio bereik | MH Connect (dagbladen). 

Naast een advertentie èn een door MHX geproduceerd 
branded content artikel zal er online zichtbaarheid zijn middels 
een impactvolle take-over op de sportsectie van Telegraaf.nl  
(t.w.v. 1 Mio impressies, periode ca. 2-3 weken) .  

En hiernaast is er een display inzet (BB/HPA/Mrec) t.w.v.  
1,0 Mio impressies (periode ca. 2-3 weken) over het gehele 
sportchannel van Mediahuis.

€ 50.000 netto



Pakket 2

• 1/2 pagina advertentie in 1 special. 

• Online skin + BB + mobile Hpa inzet Mediahuis 

channel Sport.

Het ZILVER pakket kan ingezet worden in 1 van de Sportzomer 
specials (2,4 mio bereik | MH Connect (dagbladen). 

Naast de print advertentie is er online zichtbaarheid middels 
een Skin+BB+mobile HPA over het gehele sportchannel van 
Mediahuis ter waarde van 781K impressies (periode 1-2 weken). 

€ 25.000 netto

ZILVER



Pakket 3

• 1/4 pagina advertentie in 1 special. 

• Online display inzet Mediahuis channel Sport.

Het BRONS pakket kan ingezet worden in 1 van de Sportzomer 
specials. 

Naast de advertentie is er online zichtbaarheid middels een 
HPA, BB en Mrec over het gehele sportchannel van het 
Mediahuis netwerk ter waarde van 750K impressies.

€ 15.000 netto

BRONS



Regulier adverteren 
in de sportspecials. 
Uiteraard is het mogelijk om met onze reguliere 
advertentiemogelijkheden het bereik van je 
campagne op te schalen binnen de Sportzomer 
specials met de inzet van een losse 
printadvertentie. De prijzen zijn geldend voor een 
inzet via MH Connect (De Telegraaf, Regionaal 
West. Regionaal Noord en Regionaal Zuid*, bereik 
2.374.000 contacten) en alleen van toepassing op de 
Sportzomer specials. 

Indien gewenst kan ook een los branded content 
artikel worden afgenomen tegen een sportieve 
meerprijs van 15%. 

1/1: € 30.000 1/2: €20.000 1/4: €9.000



Online adverteren 
rondom sportevents. 
Uiteraard is het mogelijk om met onze reguliere 
online advertising mogelijkheden het bereik van je 
campagne op te schalen binnen ons netwerk. Er zal 
veel redactionele aandacht zijn omtrent de 
sportevents bij onze sportpijlers, waardoor je 
advertentie wordt omringd door de gewenste 
context: sport!  

Het ROC sportchannel bestaat uit telegraaf.nl/sport, 
noordhollandsdagblad.nl/sport, gooieneemlander.nl/sport, 
ijmuidercourant.nl/sport, delimburger.nl/sport. 

Pre-roll < 20 sec 
ROC Sport € 23,10

Skin + Billboard + mobile HPA 
ROC Sport € 16

Display medium 
ROC Sport € 7,00

http://telegraaf.nl/sport
http://noordhollandsdagblad.nl/sport
http://gooeneemlander.nl/sport
http://ijmuidercourant.nl/sport
http://delimburger.nl/sport


Adverteren rondom 
sportevents in print. 
En naast al deze mogelijkheden zijn er ook tal van 
opties om zichtbaar te zijn rondom de sportevents. 
Van nationaal, tot regionaal. Van Noord tot Zuid. Of 
je nu alleen in De Telegraaf wilt adverteren of 
volledige dekking wilt hebben in Nederland. De 
print advertentiemogelijkheden zijn eindeloos met 
Mediahuis Connect. Zie hiervoor de reguliere 
advertentietarieven op de volgende slide.



Mediahuis Connect  

Landelijk + Regionaal

Mediahuis Connect  

Totaal

*Regionaal Noord

*Regionaal Zuid

*Regionaal West

*Regionaal Noord

*Regionaal Zuid

*Regionaal West

44 lokale nieuwsbladen en  
huis-aan-huis kranten

De TelegraafDe Telegraaf

+

+

+

+

+

+

+

€26,50
CPM**

€26,50
CPM**

2.979.200

3.970.600

*Regionaal Noord (NDC Mediagroep): Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Friesch dagblad

*Regionaal Zuid (Mediahuis Limburg): De Limburger

*Regionaal West (Mediahuis Nederland): Noordhollands Dagblad, Haarlems dagblad, IJmuider Courant, Leidsch dagblad, De Gooi- en Eemlander

Contacten afhankelijk van inzet

Aantal contacten Connect Totaal

Mediahuis Connect 

Connect Regionaal

*Regionaal Noord

*Regionaal Zuid

*Regionaal West

€33,50
CPM**

1.512.900

De Telegraaf

De Telegraaf

€27,50
CPM**

1.466.300

Regionaal

1 regionale titel

€38,50
CPM**

382.200

Contacten afhankelijk van inzet

Contacten afhankelijk van inzet Contacten afhankelijk van inzet

en/of

en/of

**Dit betreffen CPM tarieven voor inzet van reguliere advertenties



Er is nog meer! Op verschillende 
titels zal het sportumfeld verder 
worden omarmd.



trenchcoat !"199,- {Silvian Heach} 
blouse ! 89,90 {Calvin Klein via de 
Bijenkorf} jeans !"114,95 {Levi’s via 

de Bijenkorf} ring om ringvinger !"135,- 
{Vedder&Vedder} ring om middel-

vinger ! 29,95 {Faemd}

top ! 75,- {Ted Baker} rok !"59,95 
{Adidas via de Bijenkorf} armband ! 65,- 

per stuk {Calvin Klein} sportschoenen
! 29,95 {vanHaren} ceintuur ! 44,- 

{Baum und Pferdgarten} 
oorbellen ! 34,95 {Faemd}

LANGS DE 
LIJN

Celine Huijsmans (33) is onder andere nieuwslezeres bij 
radioprogramma Veronica Inside. Uitermate geschikt dus voor 

onze langs-de-lijnmode. Sportief en toch vrouwelijk. 

fotogra!e STEF NAGEL productie & styling BRIGITTE KRAMER 
visagie BART BROM met dank aan WWW.AFCIJBURG.COM

vrouw.nl  32  vrouw.nl

MODE

Dat Nederlandse vrouwen al jaren succesvol in en om de sport zijn staat 
buiten kijf. VROUW Magazine, als bijlage elke week op zaterdag bij De 
Telegraaf, zal ook deze sportzomer weer met drie themanummers 
aanwezig zijn in aanloop naar het EK voetbal, de Olympische Spelen en 
het F1 weekend in Zandvoort.  

In de EK special staan verhalen rondom en over de events gepland. 
Content over hoe vrouwen tijdens het EK in de spotlight staan, wat hun 
voorbereidingen zijn richting de Olympische Spelen. Wat ze moeten 
laten, wat hen drijft. 4 September komt thema ‘Vrouw en auto’ uit. 

De themanummers kunnen ingezet worden met (inhaak)advertenties of 
branded content stories van jouw merk. 

Denk aan een 2/1 spread branded content invulling over jou gezonde 
voeding of supplementen die vrouwen naar topprestaties drijven. Of je 
advertentie als (hoofd-)sponsor van de KNVB of NOC/NSF.  

Samen met MHX verzorgen we de invulling van jouw verhaal in VROUW 
Magazine.  

VROUW Magazine

Geplande datum uitgave:  
EK - zaterdag 12 juni 2021 (reserveren uiterlijk 12 mei) 

OS - zaterdag 24 juli (reserveren uiterlijk 24 juni) 
F1 - zaterdag 4 september (reserveren uiterlijk  4 augustus)

Meiden van   
ORANJE

LANGS DE 
LIJN  MODE

UNIEK INKIJKJE
TRAINEN 
MET DE 

LEEUWINNEN

SARINA WIEGMAN
‘VOETBAL IS ECHT  

MIJN LEVEN’

UITDAGING
ZO GAAT U 

FIT DE 
ZOMER IN 

week 23 1 JUNI 2019 vrouw.nl  ELKE ZATERDAG BIJ 

Presentratrice Sylvana IJsselmuiden (24) is gek op racen  
en ook nog eens model... Een ideale combinatie voor stoere  

motormode op het circuit van Assen! 
fotogra!e STEF NAGEL styling & productie KARIN VAN DER KNOOP visagie CARLA REP met dank aan TT CIRCUIT ASSEN

ALLE 
REMMEN 

LOS

leren jack 
! 379,99 {Rev’it} 
geel shirt ! 24,95 

{Ellesse via Zalando} rood 
tasje ! 200,- {Sterkenburg} 
leatherlook jeans ! 399,- 

{Rokker} laarzen ! 199,-  
{Dr. Martens} helm ! 156,99 

{Harley Davidson 
Amsterdam} 

vrouw.nl  32  vrouw.nl

MODE



De kansen om de oranjefans 
voor je te winnen zijn eindeloos. 



En wij staan voor je 
klaar om te scoren. 



Onderdeel uitmaken van een 
topteam? 

samenwerken@mediahuis.nl 
www.mediahuis.nl/sportzomer 

mailto:samenwerken@mediahuis.nl
http://www.mediahuis.nl/sportzomer

