BOBO
Bobo is hét 360 graden edutainment-merk voor kinderen van 3-6 jaar. Al meer dan 45 jaar groeien kleuters op met Bobo. Spelenderwijs leren de
kinderen alles over letters, getallen, vormen en kleuren. Bobo sluit 100% aan bij wat kinderen leren en ontdekken in groep 1 en groep 2. Met Bobo
leggen we op een leuke manier de basis voor lezen, schrijven en rekenen. Bobo staat vol leuke cijfer- en letteroefeningen, puzzels, kleurplaten,
knutsel-opdrachten en voorleesverhalen.
Met Bobo, Okki, Wild van Freek en National Geographic Junior is Blink de grootste doelgroepexpert voor kinderen. Vier sterke en authentieke merken
waarmee kinderen van 4 tot en met 14 jaar worden bereikt in Nederland en België. Via de tijdschriften, de websites en de nieuwsbrieven maken
kinderen op unieke wijze kennis met lezen, schrijven en het ontdekken van de wereld.
Blink Partnerships biedt naast advertentiemogelijkheden ook de expertise voor tailor made concepten, campagnes en onderzoeken gericht op de
doelgroep kinderen. Wij denken graag met u mee in het optimaal bereiken van uw doelgroep en het realiseren van uw doelstellingen.

MEER WETEN?

Weten hoe je met Bobo de doelgroep kunt bereiken?
Heb je vragen of wil je graag een aanbod op maat?
Neem dan contact met ons op:
Paulien Groeneweg, senior projectmanager partnerships
T 06 23251445
E paulien.groeneweg@blink.nl,
partnerships@blink.nl

TIJDSCHRIFT INFORMATIE
Oplage
Doelgroep
Omvang
Frequentie

verko

35.000 exemplaren
kinderen 3-6 jaar én hun ouders
in Nederland en Vlaanderen
36 pagina’s
13x per jaar + 3x per jaar een special

ADVERTEREN IN

BOBO TIJDSCHRIFT
ADVERTEREN IN REGULIERE EDITIES
Formaat
1/2 pagina
1/1 pagina
2/1 pagina

Advertentie/advertorial
105 x 135mm bladspiegel*
210 x 270mm bladspiegel*
420 x 270mm bladspiegel*

speciaal
voor
kleuters

Advertentietarief
€ 1.400,€ 2.800,€ 5.600,-

speciaal
voor
kleuters

Opmaaktarief
€ 250,€ 500,€ 750,-

speciaal
voor
kleuters

ADVERTEREN IN BOBO SPECIALS

Specificaties
Certified pdf: PDF/X-1a:2001 incl 3-5 mm afloop en snijtekens
Kleurenprofied: ISOcoated v2 eci 300.icc
Het woord ADVERTENTIE in Helvetica 12 punten kapitaal,
gecentreerd bovenin de pagina plaatsen.

Aanleveren van advertenties bij:
marco.rensen@blink.nl
T: 073 85 000 39
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ADVERTENTIE

Dol op de
boerderij?

Hou jij ook zo van dieren? Dan weet je
vast de antwoorden op deze vragen wel.
Zet er maar een kruisje bij.

1.

3. Wat gebruikt de boer?

Van welk dier is deze vlek?

2. Welke schoenen draagt de boer?

Super Wings kleurwedstrijd

4. Welk dier geeft wol?
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Kom je logeren?
Wist je alle antwoorden? Dan ben jij vast
een echte dierenvriend. Een vakantie op
een boerderij is echt iets voor jou!

WIN: een
Super Wings
pakket

De tenten zijn luxe ingericht met
bijvoorbeeld een wc en vaatwasser.

Een heerlijke

mag je overal
van FarmCamps
Op de boerderijen
boerin helpen.
en de boer en
rondsnuffelen

vakantie voor

kinderen

Boek op een van de FarmCamps-boerderijen en
profiteer van deze speciale Bobo-aanbieding:
• € 25,- korting op de huur van een luxe tent
• Gratis huur-overalls voor de kinderen
• Een gratis fles Skaapwijn

én ouders!

Ga naar www.farmcamps.nl/bobo en maak gebruik van dit leuke
aanbod met de code: FCBOBO1819
De actiecode is geldig tot 1 februari 2019.

© 2017 FUNNYFLUX / ALPHA All Rights Reserved.
Short version: © FunnyFlux / Alpha

Ieder jaar verschijnen er drie Bobo specials. Het is in alle drie de specials mogelijk te adverteren met
een 1/1 advertentie of advertorial
Special
Oplage
Advertentietarief
Winterspecial
35.000
€ 2.800,Lentespecial
25.000 (alleen abonnees)
€ 2.000,Zomerspecial
45.000
€ 3.600,-

Wil jij een super mooi Super Wings
pakket winnen? Ontwerp dan jouw
eigen droom-Super Wing en wie weet
win jij een tof prijzenpakket!

Naam: ______________________________________________________________________________ Leeftijd: _________
_______________________________________
E-mailadres: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Woonplaats: ____________________________________________
Ik zit in groep: _________ (Nederland) | Ik zit in de _________ kleuterklas (België).
Stuur jouw ontwerp voor 16 oktober 2017 op naar: Blink Media, Postbus 380, 5201 AJ ’s-Hertogenbosch.
Winnaars ontvangen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeer
gecorrespondeerd.

Iedere dag te
zien op

Kijk voor de voorwaarden op www.farmcamps.nl/bobo.
SUPERWINGS adv 2.indd 25

ADVERTENTIE

BOBO Vakantiekamp

In samenwerking met Bobo organiseert Sportivun vakantiekampen,
in de regio Utrecht, voor jongens en meisjes van 4 t/m 6 jaar.

www.sportkampenvansportivun.nl/bobo

Bobo is zijn sporttas aan het inpakken
voor het volgende sportkamp.
Kan jij hem daarbij helpen?
Bobo is op zoek naar zijn ronde voorwerp. Kan jij dit voorwerp aankruizen?

Bobo zoekt naar zijn kledingstuk met veters. Kan jij dit kledingstuk vinden?

Kan jij voor Bobo het voorwerp met het cijfer ‘drie’ aankruizen?

Wist je dat we ook al jarenlang deze toffe kampen organiseren?
Multi-sportkamp - Voetbalkamp - Tenniskamp - Triatlonkamp - Badmintonkamp

SCHRIJF JE NU IN OP WWW.SPORTKAMPENVANSPORTIVUN.NL

15-06-17 14:03

Back To School: Bereik 2,1 miljoen kinderen met de Back To School-campagne van Blink!

Met de start van het nieuwe schooljaar worden onze tijdschriften Bobo, Okki, Wild van Freek, National Geographic Junior gratis via scholen verspreid.
Een optimaal communicatie moment door 1-op-1 verspreiding in een extra hoge oplage. Bereik 2,1 miljoen kinderen van 4-12 jaar, hun ouders en
leraren. Verschijning: augustus en september 2019.
Bobo Back toSchool

Nederland

Vlaanderen

Totaal

oplage

350.000 exemplaren

100.000 exemplaren

450.000 exemplaren

1/1e tarief

€ 8.167,-

€ 2.333,-

€ 10.500,-

Reserveren: 		
Aanleveren advertenties: 		
Verschijningsdatum: 		
Verspreiding:		
* oplage is een indicatie

begin april 2019
eind mei 2019
eind augustus en begin september
via scholen in Nederland en Vlaanderen

Als doelgroepexpert denken we graag met je mee! Denk aan het plaatsen van advertenties maar ook advertorials op maat, het bijsluiten van een
sample of leaflet, het werven van nieuwe leden, lezerswedstrijden en nog veel meer.

Plusproposities 2018-2019

Tarieven zijn, gebaseerd op kant-en-klare aanlevering en excl. BTW
Overleg vooraf over plusproposities is noodzakelijk in verband met de technische mogelijkheden,
aanlevercondities en eventuele tests van het product.
Voor opplakkers, meehechters, en pluspropositie van meerder pagina’s gelden andere richtlijnen
en tarieven. Neem voor mogelijkheden contact met ons op.
2- pagina’s

2-pagina’s

4-pagina’s

8-pagina’s

Losse folder insteken/opleggen

€ 85,-		

€ 110,-		

€ 120,-

N.B. Bureaukorting is reeds verdisconteerd in de bruto-tarieven voor print en digitaal.

AANVULLENDE VOORWAARDEN
• Genoemde tarieven zijn per 1.000 exemplaren drukoplage
(tenzij anders vermeld) en excl. btw.
• Item mag niet groter zijn dan bladformaat.
• Genoemde oplagecijfers zijn indicatief. Er kunnen derhalve
geen rechten aan worden ontleend.
• Bij inschakeling van deeloplagen wordt een splitruntoeslag in
rekening gebracht.
• Minimale oplage splitrun: 10.000 exemplaren.
• Tariefswijzigingen als gevolg van contractaanpassingen
distributeur voorbehouden.

TOESLAG VERZENDKOSTEN
Bij het meesealen van folders zwaarder dan 50 gram geldt een
aangepast tarief. Informeer naar de toeslag via
partnerships@blink.nl

BOBO DIGITAAL
Bereik bobo.nl		
Pageviews bobo.nl 		
Doelgroep		

12.000 unieke bezoekers per maand
36.000 per maand
3-6 jaar

YOUTUBE

Bobo is de eerste kleutervlogger!
Op YouTube staan Bobo afleveringen, liedjes en vlogs zodat kinderen op ieder
gewenst moment naar de avonturen van Bobo kunnen kijken.
Vraag naar onze branded content mogelijkheden voor jouw product!
Abonnees: meer dan 21.000
Views: 10 mio per jaar

DIGITALE NIEUWSBRIEVEN

Voor partners bieden wij de mogelijkheid om een item te plaatsen in onze digitale
nieuwsbrieven. Een item bestaat uit ca. 40 woorden + beeld.
Onze digitale nieuwsbrieven worden maandelijks verstuurd.

ADVERTENTIE

Content item: €850,-

FACEBOOK

Ouders ontvangen via de Bobo-Facebookpagina relevante informatie voor ouders
van kleuters, extra content, knutseltips en interessante Bobo-acties.
Vraag naar de mogelijkheden en tarieven voor een gesponsorde post.

Snuffelsn
we hebben uit,
ons eigen

YouTube

Volgers: 4.500

Bobo • Officieel kanaal!
youtube.com/officialbobo
BOBO YOUTUBE v2.indd 1

BANNER OP BOBO.NL

Leaderboard*
36.000 pageviews per maand
Afmetingen
728 x 90 pxl
Tarief
€ 1.500 per twee weken
* Aanleveren in .Gif- of .JPG bestand
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