
BLOEI&GROEI 
alles over tuinen en tuinieren



Inspiratie voor zij die verzot zijn op 
tuinieren. Startpunt voor zij die heel graag 
willen beginnen maar nog niet precies 
weten hoe. Antwoord op de vragen van 
degenen met groene vingers die even niet 
meer weten hoe ze verder moeten. Genot 
voor dromers die even lekker willen 
verdwijnen in mooie tuinen. Aanjager van 
vernieuwing. Ambassadeur van plant en 
dier. Autoriteit. Groei & Bloei is het allemaal 
en meer. Al meer dan zestig jaar. Voor vrouw 
en man, jong en oud. En met succes, want 
Groei & Bloei is met een bereik van bijna 
300.000 enthousiaste groenlingen al meer 
dan zes decennia het grootste en meest 
geraadpleegde tuinplatform van Nederland 
en België. Vaak gehoord: ‘Als Groei & Bloei 
het zegt, dan is het waar.’

wat is 
groei & bloei?
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wie is de 
doelgroep?

• Actieve tuinliefhebbers op zoek 
naar kennis en inspiratie

• Tuineigenaren in leeftijd vanaf veertig jaar

• Kerndoelgroep is tussen de vijftig en zestig jaar 

• 71 procent heeft een tuin groter 
dan 150 vierkante meter

• Een groot deel van de lezers beschikt 
over veel vrije tijd

• De meeste lezers zijn kapitaalkrachtig
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facts & 
figures

Frequentie: 10x per jaar

Lezerskern: vrouwen en mannen van 35 t/m 65+. Hoogopgeleid 
(48% hbo/universitair), kapitaalkrachtig, welstandsniveau A/B1, B2.

Verspreide oplage: 43.138 (NOM 2018 Q2 t/m 2019 Q1) 

Bereikcijfers:
Magazine: 264.000 lezers (NPM 2019-II)
Website: 130.000 unieke bezoekers per maand
Nieuwsbrief: 40.000 abonnees
Facebook: 17.000 fans
Instagram: 3.250 volgers

Informatie
Algemene informatie
Abonnementsprijs  € 69,95   
Losse nummerprijs  € 7,95
Prijs van extra bewijsnummer  € 4,50

Technische informatie
Bladspiegel 230 x 300 mm
Zetspiegel 195 x 264 mm
Advertentiemateriaal Digitale bestanden in het 
 bestandsformaat Certified PDF 

MEI 2019   € 7,45
AP

BLOEI&GROEI 
alles over tuinen en tuinieren

www.groei.nl

Biologische bollen
Je koopt niet alleen 
een bol, maar ook een 
stuk natuur

Floral design
De ambachtelijke 
graskunst van bloem-
stylist Marion Lemmen

Indian summer
10 vlammende 
herfstheesters volgens 
Modeste Herwig

Online planten kopen
Zo werkt het aan 
de achterkant van 
een webshop Tuin 

van het 
jaar
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planning 2020

1+2 Reizen 27-12-2019 29-11-2019 03-12-2019

3 Snoeien 20-02-2020 24-01-2020 28-01-2020

4 Accu tuingereedschap 19-03-2020 21-02-2020 25-02-2020

5 (Pot)grond & bemesten 23-04-2020 27-03-2020 31-03-2020

6 Eetbare tuin 20-05-2020 24-04-2020 28-04-2020

7+8 Water in de tuin 02-07-2020 05-06-2020 09-06-2020

9 Biologisch tuinieren 20-08-2020 24-07-2020 28-07-2020

10 Dieren in de tuin 17-09-2020 21-08-2020 25-08-2020

11 Tuin van de toekomst 22-10-2020 25-09-2020 29-09-2020

12 Groencadeaus 19-11-2020 23-10-2020 27-10-2020

Nr. Thema Verschijningsdatum Reserveren Aanleveren materiaal
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In elke uItgave van groeI & BloeI aandacht voor GRAS door RobbeRt LAuRet. auteur van het Boek Groen als Gras.



custom publishing

We weten waar we het over hebben, weten hoe we het moeten presenteren en we weten hoe we iemand 
kunnen bereiken. Dag in dag uit, maand in maand uit publiceren we op onze verschillende platforms 

(magazine, website, socials, events) hoogwaardige content op het gebied van tuinen en tuinieren. Lekker 
inhoudelijk en inhoudelijk lekker. Resultaat: al meer dan zes decennia is Groei & Bloei de grootste en 

verrassendste tuintitel van Nederland en België. Maar we zetten onze kennis, ervaring en creativiteit niet 
enkel en alleen in voor onszelf. We helpen ook bedrijven, leveranciers en organisaties die behoefte hebben 

aan content op maat. Denk aan een goed geschreven verhaal of redactionele campagne.
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tarieven & formaten

Pagina tarief

1/1 pagina  € 2.980,- 

1/2 pagina  € 1.665,-

1/4 pagina  € 905,-

1/8 pagina  € 515,-

1/16 pagina  € 295,-

Zetspiegel

1/1 pagina  195 x 264 mm

1/2 pagina liggend  195 x 130 mm

1/2 pagina staand  95 x 264 mm

1/4 pagina staand  95 x 130 mm

1/4 pagina liggend  195 x 63 mm

1/8 pagina  95 x 63 mm

1/16 pagina  95 x 29 mm

Advertentietarief 2020 Formaten en afmetingen in mm

Losse prijs per plaatsing 
in Euro’s en exclusief BTW

Formaat  breedte x hoogte

Plaatsingswensen
Toeslag pagina 4 omslag 25%
Pagina 2 en 3 omslag 15%
In het binnenwerk in overleg

Advertentiemateriaal 
Wij accepteren uitsluitend drukgerede 
advertenties in PDF bestandsformaat 
volgens de standaard ’Certified PDF 
Tijdschriften Nederland’. 

Aanvullende tarieven
Bijsluiters (inpakken), 
losse instekers tarief op aanvraag.

Contactgegevens

55Communications

Peter van Kampen
T. 072-2010140 M. 06-12847095 
E. peter@55communications.nl

Roos van Roemburg
T. 072-2010140 M. 06-46114206 
E. roos@55communications.nl
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Speciale digitale nieuwsbrief

Een speciale digitale nieuwsbrief die onder de vlag van Groei & Bloei wordt verstuurd 
aan alle abonnees van de reguliere nieuwsbrief. Een exclusieve samenwerking van Groei 
& Bloei met de adverteerder. Een nieuwsbrief die moet inspireren en informeren en voor 
de adverteerder leads dient te generen. De lezers komen vanuit deze nieuwsbrief op de 
website van de adverteerder en die neemt het dan over. Naast content van de adverteerder 
bevat deze speciale nieuwsbrief nieuwsitems (bepaald door de redactie). De redactionele 
inhoud staat qua grootte in verhouding tot de commerciële inhoud.

Tarief € 2.500,- (op basis van 38.800 opt-in adressen)
Redactie kosten € 250,-

Digitale mogelijkheden website / digitale nieuwsbrief / Facebook

Digitale nieuwsbrief item (advertorial)    € 525,-
Branded item website (advertorial), periode 8 weken (*)    € 785,-

Branded item website + Digitale nieuwsbrief    € 1.050,-
Branded item website + Digitale nieuwsbrief + FB Bericht   € 1.260,-

Mail & Win + Facebook bericht    € 425,-
Mail & Win + follow-up digitale nieuwsbrief (**)    € 630,-
Mail & Win + follow-up digitale nieuwsbrief (**) 
+ item digitale nieuwsbrief + Facebook bericht    € 785,-

*) Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een redactionele positie op de homepage. 
**) Naar alle deelnemers van de mail & win die niet gewonnen 
hebben een speciale aanbieding communiceren. 

online
Banner mogelijkheden website Groei.nl

Super leaderboard (970 x 90 px) € 655,-
Medium rectangle (300 x 250 px) € 475,-
Half page ad (300 x 600 px) € 605,-
Billboard ad (970x250 px)  € 790,-

Mobiel

Mobile leaderboard (320x50 px)  € 370,-
Mobile large leaderboard (320x100 px)  € 475,-

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
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