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leestafel-partners enbezorging bij abonnees
19 APRIL
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Bernie 9
6 SEPTEMBER

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

Advertentiedeadline

Bernie 10
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
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€ 8,99
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€ 24,99 per jaar

Stijl issue

29 NOVEMBER

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

Advertentiedeadline

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 advertentieposities beschikbaar die bijdragen aan een sterke branding van commerciële
partners en betrokkenheid van lezers. Bernie gelooft in lange termijn samenwerkingen en ziet zichzelf als ambassadeur van hoogwaardige merken.
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