
SALESKAART
2019



EEN UNIEK 
GENTLEMAN’S 

MAGAZINE 
GERICHT 

OP UNIEKE 
MERKEN MET

EEN 
BIJZONDERE 

BELEVING

SALESKAART
2019



Bernie 8
Travel issue

10 MEI
Publicatie in de boekhandel en verspreiding via 

leestafel-partners enbezorging bij abonnees

19 APRIL
Advertentiedeadline

Bernie 9

6 SEPTEMBER
Publicatie in de boekhandel en verspreiding via 

leestafel-partners enbezorging bij abonnees

16 AUGUSTUS
Advertentiedeadline

Bernie 10

Stijl issue
29 NOVEMBER  

Publicatie in de boekhandel en verspreiding via 
leestafel-partners enbezorging bij abonnees

8 NOVEMBER 
Advertentiedeadline

UITGAVEN
Bernie verschijnt vier keer per jaar; twee reguliere uitgaven 
in het voorjaar (maart) en in de herfst (september) en twee 

speciale uitgaven gericht op travel (zomer/mei) en stijl 
(winter/december). Het jaar door biedt het online platform 

alle content uit de printtijdschriften en aanvullingen 
binnen het onderwerpsgebied evenals uitingen van 

commerciële partners. 

OVER

OPLAGE 
35.000ex.

FREQUENTIE
Vier keer per jaar

Dagelijkse updates online
OMVANG

196 pagina’s inclusief 4 cover
PRIJS
€ 8,99

ABONNEEPRIJS
€ 24,99 per jaar





EEN UNIEK VERHAAL
Bernie is een hoogwaardig lifestyle magazine gericht en biedt 
bijzondere verhalen, fotografie en cartoons op het gebied van politiek 
en maatschappij, kunst, cultuur, eten en drinken, stijl en travel. 
Het blad bereikt een hoogopgeleide doelgroep met buitengewone 
interesse en dito uitgavepatroon door onderscheidende content en 
een stevige distributie. 

Om lezers en commerciële partners nog beter te kunnen bedienen, 
krijgen het magazine en de website van Bernie begin 2019 een 
restyling. De nieuwe opmaak is moderner en frisser en biedt bovenal 
meer ruimte aan langere verhalen en kwalitatieve beelden en 
portretten van de huisfotografen en tekenaars die verbonden zijn 
aan het tijdschrift en de website. 

Hoogwaardige 
presentatie en een 

unieke content-mix 
om een waardevolle 

doelgroep te bereiken



DOELGROEPEN
Bernie biedt een ideale mix tussen serieuze content en artikelen, 
fotografie en illustraties over de mooie dingen in het leven. Hiermee 
onderscheidt het magazine zich van andere lifestyle-georiënteerde 
media en is het in staat doelgroepen op langere termijn te bereiken 
en aan commerciële partners te verbinden. Bernie richt zich primair 
op mannen, maar geniet ook aandacht van vrouwelijke lezers.

UNIEKE CONTENT
Bernie brengt geen nieuws of actualiteit, maar verhalen die helpen 
om meningen te vormen en bijdragen aan een goede smaak. 
Het tijdschrift onderscheidt zich niet alleen met kwalitatieve 
geschreven content, fotografie en illustraties maar zeker ook met de 
vorm waarop de het verhaal gebracht wordt. Bernie is daarmee als 
geen ander in staat om een sfeer te creëren waarin commerciële 
partners het beste tot hun recht komen en lezers geboeid blijven. 

DISTRIBUTIE
Bernie wordt verspreid in een oplage van 35.000 aan abonnees, 
via alle boekhandels in Nederland en via leestafel-partners. 
Daarbij geniet het medium constante aandacht via het 
onlineplatform. Door deze verscheidenheid aan distributievormen 
is het bereik van het medium hoog en de betrokkenheid van 
lezers maximaal. 

Effectieve 
distributie voor een 

hoog bereik





COMMERCIËLE PARTNERS
Bernie biedt de mogelijkheid om in de content betrokken te worden, binnen 
uitdagende en bovenal ook aantrekkelijke artikelen, rubrieken en reportages. 
Daarbij heeft het tijdschrift en de website een keur aan premium advertentie-
posities beschikbaar die bijdragen aan een sterke branding van commerciële 
partners en betrokkenheid van lezers. Bernie gelooft in lange termijn samen-
werkingen en ziet zichzelf als ambassadeur van hoogwaardige merken. 

SALESTARIEVEN EN POSITIONERING PRINT

SALESTARIEVEN EN POSITIONERING ONLINE 

PREMIUMPOSITIES 

UITKLAPCOVER 3/1  € 17.500 ex. BTW
OPENINGSSPREAD  € 14.000 ex. BTW
COVER 4   € 8.000 ex. BTW
COVER 3   € 7.000 ex. BTW

2/1 F.C. PAG.   € 11.000 ex. BTW
1/1 F.C. PAG.    € 6.000 ex. BTW

ADVERTENTIES O.B.V. 1.000 VERTONINGEN

TAKE OVER   € 75 ex. BTW
BILLBOARD   € 50 ex. BTW
HALF PAGE   € 45 ex. BTW

ADVERTORIAL-MOGELIJKHEDEN 

ONLINE ADVERTORIAL  € 1.750 ex. BTW
SPONSORED POST  € 1.250 ex. BTW
SOCIAL POST   € 500 ex. BTW

Lange termijn binding 
van lezers en 

merkbetrokkenheid 
door een unieke 
positionering en 

eigen stijl Op onze prijzen en werkzaamheden zijn algemene 
voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op onze 
sites en kunnen op verzoek aan u worden toegezonden. 



FORMAAT    297mm x 210mm (staand)
AFWERKING   Garenloos gebrocheerd
BLADSPIEGEL   297mm x 210mm
1/1 F.C. PAG. AFLOPEND 307mm x 220mm (5mm  
    overvul aan alle zijden)
2/1 F.C. PAG. AFLOPEND 2 losse 1/1 pagina’s (5mm 
    overvul aan alle zijden)
AANLEVERING   Als pdf met hoge resolutie 
AANLEVERADRES  Materiaal@pbqmedia.nl

TECHNISCHE GEGEVENS
INTERVIEWS, 
BIJZONDERE 

VERHALEN,  
PAKKENDE

ILLUSTRATIES 
EN UNIEKE 

REPORTAGES Meer informatie Pbqmedia.nl en Berniemag.nl/adverterenren



UITGEVERIJ EN 
KLANTMANAGER

PBQ MEDIA B.V.
POSTJESWEG 1, 

1057DT AMSTERDAM
+31(0)202619544

info@pbqmedia.nl
pbqmedia.nl

UITGEVER EN
HOOFDREDACTIE

Floris Müller
+31(0)618131214

floris@pbqmedia.nl

KLANTMANAGER
Diederick Evers

+31(0)646763007
diederick@pbqmedia.nl

Meer informatie Pbqmedia.nl en 
Berniemag.nl/adverteren


