
&adverteren

Tariefkaart 2022

het platform voor ondernemers in de gehele gezelschapsdierenbranche * 2022 *

ve
rs

ie
 JF

 0
8-

11
-2

02
1



Postadres: Postbus 94 | 3800 AB Amersfoort | Bezoekadres: Computerweg 16 | 3821 AB Amersfoort
Tel: 033 - 455 04 33 | fax: 033 - 455 28 35 | e-mail: info@dibevo.nl | www.dibevo.nl

Het Dibevo-Vakblad 
Het Dibevo-Vakblad is het enige professionele, Nederlandstalige vakblad voor ondernemers in de 
gezelschaps dierenbranche. Elke editie bevat interviews, bedrijfsnieuws van Dibevo-leden, branche-
ontwikkelingen, reportages, een noviteitenoverzicht en waardevolle ondernemerstips. Kortom: een 
ideaal medium om je product en bedrijf in één klap onder de aandacht te brengen bij ruim 10.000 
huisdierprofessionals. De vormgeving van het blad wordt continu gefinetuned om ook moeilijke infor-
matie snel behapbaar te maken voor de lezer. De omvang varieert van 40 tot 72 pagina’s.  

Doelgroepen
•  Detailhandel
  o.a.:  dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaal zaken, tuincentra met dierenafdeling
•  Fabrikanten en groothandel
 o.a.: leveranciers, vertegenwoordigers en hoofd kantoren van samenwerkingsverbanden
•  Dierverzorgende bedrijven
 o.a.: dierenpensions en trimsalons
•  Overig
 o.a.: overheid, onderwijsinstellingen, Dibevo-relaties in binnen- en buitenland

Verschijning en lezersbereik
Het Dibevo-Vakblad verschijnt 6 keer per jaar en heeft een bereik van ca. 10.000 lezers.

Bladspecificaties
Afgewerkt formaat: 210 x 297 mm (A4)
Papier binnenwerk: 115 grams houtvrij silk mc
Papier omslag: 170 grams houtvrij gesatineerd mc 

Verschijningsdata & aanleverdata
editie onderwerp deadline verschijning

1 Glamour 6 december 2021 4 januari 2022

2 Duurzaam 14 februari 5 maart

3 Lifestyle 19 april 7 mei

4 Geluk 13 juni 2 juli

5 Kennis (Dibevo University) 22 augustus 10 september

6 Gezelligheid 17 oktober 5 november

Data en onderwerpen onder voorbehoud

Download de nieuwste versie van deze tariefkaart op dibevo.nl/adverteren2022 
Meer informatie? Bel Janny Freriks op tel. 033 - 450 61 12 of stuur een e-mail naar j.freriks@dibevo.nl
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De honDenjas:
Onzin? Modegril? 

Of toch nuttig?

 Discus Flip Kluin

Twee generaties Kluin over 
ondernemen, uitdagingen, 

risico’s en lef hebben

terugkijken op 2020 

coronarollercoasterjaar
 interview met... 
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een goede start
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dieren in de winkel 

wat is Het goede  
voorbeeld?

 coronacrisis 

Terugblik op een  
bizarre zomer

partir c’est mourir un peu 

Dibevo start 2021 met  
een nieuwe voorzitter
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Eropuit!

Geschillencommissie 

Het verhaal  
van de hond met  
de kous

dierenspeciaalzaak

kun je nee verkopen 
aan een klant?

dier & Tuin  
Fa. J. van Zandwijk & Zn.

60 jaar jong

   erfelijke aandoeningen

Wat je niet ziet,  
bestaat... wel

spoTcleaninG

Poetsen met  
de Franse slag

of quality time 
met het dier? 

* 2021 *
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 Camera in winkel en pension 

HOe veR Gaat JOUW
CaMeRatOeZiCHt?

themanummer.

Verrij king: wat betekent 
dat voor jouw winkel?

DIBeVo-VAkBeURs 2019

GEZELLIG ZAKENDOEN 
IN JE MOERSTAAL

 DIeRGeneeskUnDe

Het ongeloo  e
verhaal van Bobbie 

de Wonderhond

 NIEUWE EIGENAAR VOOR...  

dierenpension 
hesterhoeve

WARenHUIs VAnDeRVeen

Shop-in-shop- 
warenhuis in het 

hart van Assen
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Formaten en tarieven

Formaat 1/1
185 x 270 mm

niet-leden: € 1.975

leden: € 1.395

Formaat 1/2
88 x 270 mm

niet-leden: € 1.295

leden: € 795

Formaat 1/12
88 x 45 mm

niet-leden: € 260

leden: € 195

Formaat 1/1 +
210 x 297 mm + 5 mm afloop

niet-leden: € 1.975

leden: € 1.395

Formaat 1/2 +
100 x 297 mm + 5 mm afloop

niet-leden: € 1.295

leden: € 795

Formaat mini
40 x 45 mm

niet-leden: € 129

leden: € 95

Formaat 1/2
185 x 133 mm

niet-leden: € 1.295

leden: € 795

Formaat 1/4
88 x 133 mm

niet-leden: € 750

leden: € 550

Noviteit
Redactionele tekst + product-
foto in de rubriek Noviteiten 

(uitsluitend voor leden)

leden: € 260

Formaat 1/2 +
210 x 142 mm + 5 mm afloop

niet-leden: € 1.295

leden: € 795

Formaat 1/6
88 x 87 mm

niet-leden: € 475

leden: € 350

Bijsluiter
max. 210 x 297 mm

alleen voor leden

t/m 15 gram: € 760

16–59 gram: € 1.260

meer dan 60 gram: € 1.760

Xere volupis exerspSequas voluptur, 
quassit et, corem fuga. EtXerum 
nonest, te niet la nonem de peles 
Xere volupis exerspSequas voluptur, 
quassit et, corem fuga. EtXerunem 
de peles Xere volupis exerspSequas 
voluptur, quassit et, corem fuga. 
EtXerum nonest, te niet la nonem de 
peles Xere voa. EtXerum nonest, te 
niet la nonem de peles Xere volupis 
exerspSequas voluptur, quassit 
et, corem fuga. EtXerum nonest, 
te niet la nonem de peles m fuga. 
EtXerum nonest, te niet la nonem de 
pexerspSequas voluptur, quassit et, 
corem fuga. EtXerum nonest, te niet 
la nonem de peles

Meer informatie? Bel Janny Freriks op tel. 033 - 450 61 12 of stuur een e-mail naar j.freriks@dibevo.nl
NB: Op deze advertentietarieven wordt geen bureaukorting verleend.
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Bedrijf in beeld: 
maximale aandacht

Een extra aantrekkelijke optie die maximale aandacht genereert. 

Afhankelijk van het mediapakket kan je voordeel oplopen van enkele 

honderden tot bijna 2.000 euro. De basis van elk pakket is een volledig 

verzorgde bedrijfsreportage. Een journalist komt bij je op bezoek, neemt 

een interview af, maakt foto’s en stelt een redactioneel artikel samen 

waarin je bedrijf in een positief daglicht staat. 

Bedrijf in beeld basic

€ 2.475,--

 1 pagina bedrijfsreportage

 1 advertentiepagina

 Artikel in rubriek Noviteiten 
+ productfoto

Bedrijf in beeld pro

€ 3.480,--

 2 pagina’s bedrijfsreportage

2 advertentiepagina’s als spread in  
het ‘hart van het blad’

Volledig verzorgd redactioneel 
artikel/interview met een ondernemer 

naar keuze

Artikel in rubriek Noviteiten 
+ productfoto

meest gekozen!

Bedrijf in beeld special

€ 2.980,--

 2 pagina’s bedrijfsreportage

 2 advertentiepagina’s

 Artikel in rubriek Noviteiten 
+ productfoto

Vragen of meer informatie? Bel Janny Freriks op tel. 033 - 450 61 12 of stuur een e-mail naar j.freriks@dibevo.nl
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Online adverteren  
in het hart van de branche

Zowel de Dibevo-website als de wekelijkse ledennieuwsbrief Dibevo-update 

zijn voor leden een vast ijkpunt om op de hoogte te blijven van nieuws en 

ontwikkelingen in de branche. Beide online kanalen zijn bij uitstek geschikt 

voor advertorials en personeelsadvertenties. Doorplaatsing én promotie  

op social media geeft een maximaal bereik in de doelgroep van huisdier-

professionals. Vraag ook naar de voordelige combinatietarieven  

van offline en online adverteren.

Dibevo online voordeelpakket (alleen voor leden)

personeelsadvertentie: € 295,--
advertorial: € 495,--

Medium Bereik

Advertorial of personeelsadvertentie op Dibevo.nl, inclusief één 
afbeelding. NB: Advertorials blijven in principe voor altijd in het 
nieuwsoverzicht staan, maar kunnen op verzoek worden verwijderd. 

gemiddeld 7.000 huisdier professionals 
per maand. Pageviews per maand  

varieert van 10.000–18.000

Introductietekst in twee opeenvolgende Dibevo-nieuwsbrieven met 
een een link naar de advertorial of personeelsadvertentie op de 
website. 

1.500+ abonnees (Dibevo-leden)
open rate: 49 – 65%

Opens per ontvanger: 2,8

Introductietekst advertorial of personeelsadvertentie op Twitter, 
Facebook en LinkedIn met een een link naar de advertorial op de 
website.

ca. 8.000 volgers

Vragen of meer informatie? 
Bel Janny Freriks op tel. 033 - 450 61 12 of stuur  

een e-mail naar j.freriks@dibevo.nl
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