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Recreatief
totaal

Mediakaart Recreatief totaal

Advertentiemogelijkheden 1x 2-3 x per plaatsing Jaarcontract 4-6 x plaatsing

1/1 pagina 210 x 297 € 1.250,-  € 1.150,-  € 1.000,-
Hele pagina aflopend formaat 210 mm x 297 mm + 3 mm afloop rondom

1/2 pagina 185 mm x 134 mm €	750,-	 	 €	650,-	 	 € 550,-

Online mogelijkheden
Looptijd van banners en bedrijfsprofiel 1 jaar.

Banner (sidebar) € 175,-
Banner alle pagina's met sidebar m.u.v. bedrijfsprofielen.
Formaat 333 x 215

Banner (homepage) € 125,- 
Banner op homepage onder intro. 
Formaat 719 x 120

Bedrijfsprofiel € 295,-
Pagina met logo, adresgegevens, foto, tekstk  
"Over het bedrijf" en link naar eigen website

Doorplaatsen artikel nieuwsbrief € 95,-
"Commercieel" artikel van de website doorplaatsen
naar de nieuwsbrief.

Magazine

Website

Redactioneel (blad + website)

Advertorial (2 pag.) € 1.950,-

Bijsluiter bij magazine

Folder Prijs op aanvraag v.a. € 1.250,-

Acquisitie
Michiel Bodewes
T. 0591 - 21 04 04
michiel@recreatieftotaal.nl

Uitgever
Concept Plus!
Hoenderkamp 27, 7812 VZ Emmen
T. 0591 - 65 92 59
info@conceptplusbv.nl

Hèt platform voor de ondernemer/manager in de vrije tijd en verblijfsrecreatie.

Het platform Recreatief Totaal bestaat uit:
•  Magazine Recreatief Totaal dat 6 x per jaar verschijnt 
•  Website www.recreatieftotaal.nl 
•  Social Media via LinkedIn
•  Nieuwsbrief Recreatief Totaal dat 6x per jaar verschijnt

Het platform biedt ondernemers diverse combinatie pakketten voor  
uitingen in het magazine, op de website, de e-mail nieuwsbrief, teneinde 
op te vallen of de aandacht te trekken bij de specifieke doelgroep. Meer 

klanten en meer omzet of een nieuwe doelgroep bereiken. Met papier 
en internet wordt de gehele branche bereikt. Recreatief Totaal is  
onafhankelijk van brancheorganisaties en besteedt aandacht aan de 
gehele recreatieve markt, van groot tot klein. Lezersgroep: recreatie-
parken, attractieparken, zoo’s, science-centers, kampeerbedrijven, 
bungalowparken & accommodaties en jachthavens in Nederland. 

Het magazine wordt in een oplage van 5.500 via controlled circulation 
verzonden aan beslissers en managers in de vrije tijd en verblijfsrecreatie.



Social media ondersteuning
Sociale media bieden uitstekende mogelijkheden om met 
uw klant in contact te komen. Wij helpen u graag op weg 
met tips en trics om te zorgen dat u uw gewenste doelen 
bereikt.  

Social media campagne
Als u in ons blad adverteert houden de mogelijkheden niet 
op. Zet uw advertentie extra kracht bij door ook op social 
media uw doelgroep tot op plaats, leeftijd, interesse of 
zelfs geslacht nauwkeurig te benaderen. € 69,95 (vanaf)

MEDIAKAART

Online en offline 
zichtbaar en vindbaar
Een reclamecampagne hoeft zich niet alleen te  
richten op online media óf print media. Een combinatie 
van beiden zorgt voor een nog groter bereik.  
Wij weten waar de kracht van elk medium zit en  
zorgen voor één sterk geheel.

Concept Plus! verzorgt als  
uitgever crossmedia concepten  
met een toegevoegde waarde.

Websites
Iedere website die we bouwen is uniek en onlosmakelijk 
verbonden met de huisstijl van uw onderneming.  
Met het gebruiksvriendelijke CMS Wordpress kunt u  
zelf uw website aanpassen, waar en wanneer u dat  
wilt. Een website vanaf een van onze bewezen structuren 
of een website op maat?     € 650,- (vanaf)

Online marketing
Wij zorgen ervoor dat u goed wordt gevonden, meer 
bezoekers krijgt en er uiteindelijk meer online conversies 
plaatsvinden. Dit doen we door het toepassen van 
SEO, inzetten van Google Ads en/of CRO van uw site. 
Wij meten de resultaten nauwkeurig en houden u en 
onszelf scherp met heldere adviezen en overzichtelijke 
voortgangsrapportages.     € 99,- (vanaf)

Strategisch dashboard
Natuurlijk wil u niet alleen goed gevonden worden, 
maar ook weten wat er gebeurt binnen uw site, hoeveel 
bezoekers, waar ze naar op zoek zijn en waar ze afhaken. 
Wij helpen u graag door dit inzichtelijk te maken met een 
maandelijks dashboard.

Service
Voor de websites die wij bouwen bieden wij natuurlijk 
ook de ondersteuning die nodig is om alles up-to-date 
en veilig te houden. Daarnaast hebben we een snelle, 
betrouwbare server waarop uw website kan draaien. Zo 
heeft u alles onder één dak en kunt u met alle vragen bij 
dezelfde persoon terecht. Wel zo fijn. €20,- p/m (vanaf)

Huisstijl ontwerp
Wij verzorgen voor u een nieuwe frisse huisstijl (logo, 
briefpapier, visitekaartje, enveloppe) en helpen u dat te 
bewaken. Een duidelijke afstemming van wat uw bedrijf 
doet, wil uitstralen en uitdragen moet zorgen voor een 
logo en huisstijl dat “goed voelt”.    € 750,- (vanaf)

Flyers, brochures, promotiemateriaal
Wij kunnen voor u ook het opmaken, drukken en 
verspreiden van promotiemateriaal, zoals flyers, brochures, 
posters, visitekaartjes etc. Offline vergroot u zo ook uw 
zichtbaarheid.     Prijs op aanvraag
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