
National Geographic Junior is hét tijdschrift voor avontuurlijke kinderen van 9-14 jaar. 
De wildste weetjes lezen ze terug in National Geographic Junior. De wereld van wilde dieren en woeste natuur is spectaculair en indrukwekkend. 
En daarom lees je National Geographic Junior! Want er is nog heel veel cools dat jij niet weet… Laat je maar verrassen!

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 13 jaar worden bereikt in Nederland en België. Via de tijdschriften,  
de websites, apps 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 NatGeo Junior de doelgroep kunt bereiken? 
Heb je vragen of wil je graag een aanbod op maat? 
Neem dan contact met ons op via:

Paulien Groeneweg, senior projectmanager partnerships
T 06 23251445
E paulien.groeneweg@blink.nl
   partnerships@blink.nl

NATIONAL  
GEOGRAPHIC JUNIOR

TIJDSCHRIFT INFORMATIE
Oplage   50.000 exemplaren
Doelgroep  kinderen 9 t/m 14 jaar en hun ouders
Omvang   44 pagina’s
Frequentie  13x per jaar + 3x special per jaar
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Babygiraffen vallen bij hun geboorte 2 meter naar beneden. 

Het wereldrecord achtbaan zitten staat op 112 dagen.

Kikkers in Alaska overleven 

de winter omdat ze van hun 

lijf een ijsblokje maken.

HOE SNEL TYP JIJ DE 
WERELD OVER?
LEER TYPEN EN ONTDEK DE MEEST SPECTACULAIRE WEETJES

ADVERTENTIE

nu: 
€ 119

€ 159

 Leer razend snel en foutloos typen

 Ga op wereldreis met: weetjes, fi lmpjes, quizzen en foto’s

 Je eigen typecoach motiveert en helpt

GA NAAR WWW.PICATYPEN.NL/NATGEOJUNIOR
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L a at  j e
U i t d a g e n !

Wil jij nieuwe vrienden maken en samen 
gave avonturen beleven? Kom dan langs 
bij één van de 1.000 Scoutinggroepen in 
Nederland. Scouting is leuk voor jongens  
én meiden!

www.laatjeuitdagen.nl

Nederland. Scouting is leuk voor jongens 
én meiden!

www.laatjeuitdagen.nl

ADVERTENTIE

NGJ06-1819-SCOUTING.indd   44 16-11-18   14:22
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I  WWW.NKBV.NL

Hoe hoog durf jij te klimmen?
 KOM LANGS  BIJ EEN KLIM- OF BOULDERHAL IN DE BUURT

Kijk voor alle hallen op nkbv.nl/sportklimmen

ADVERTENTIE

NGJ02-1617-NKVB_def.indd   1 04-08-16   11:30

2/1

OP MADAGASKAR
ZIJN DIEREN DE BAAS

ZÓ
SnIkHeEt
IS DE 
ZON

WaT AlS Je nOoIt zOu 
sToPpEn mEt gRoEiEn? 

ZIJN DIEREN DE BAAS

         gRoTe 
MoOrDmAcHiNe

3  -  oktober 2017
www.natgeojunior.nl
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DE ALLERGROOTSTE FABELS OVER DE WOLF

WAT 
IS DIT 
VOOR

griezel?
 

JaGeN 
Op GiF

HuH?! 
SmElTeNdE StEnEn…SmElTeNdE StEnEn
HuH?! HuH?!  DE SNELSTE 

SCHILDPAD

COMPLEET 
VERNIEUWD

2  -  september 2017 
www.natgeojunior.nl
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    HuH?!     
     eEn 
 zWaRtE   
  hAaN?

LUIPAARD OF JAGUAR? 
ZEG JIJ HET MAAR!

OP DE  
RAND 
VAN EEN
VuLkAaN
 

HOUD
DE DIEF!

1  -  augustus 2017
 www.natgeojunior.nl
1  -  augustus 2017

JUNIOR
MaAk jIj dE BeStE  
FoTo vAn dIt jAaR?"
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ADVERTEREN IN

ADVERTEREN IN REGULIERE EDITIES
Formaat Advertentie/advertorial Advertentietarief Opmaaktarief
1/2 pagina 87,5 x 127mm bladspiegel* € 2.000,- € 250,-
1/1 pagina 175 x 254mm bladspiegel* € 4.000,- € 500,-
2/1 pagina 350 x 254mm bladspiegel* € 8.000,- € 750,-
 

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

*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. 
 

ADVERTEREN IN NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR SPECIALS
Ieder jaar verschijnen er drie specials. Het is in alle drie de specials mogelijk te adverteren met een 
1/1 advertentie of advertorial

Special Oplage* Advertentietarief
Winterspecial 47.000 € 3.760,- 
Lentespecial 40.000 (alleen abonnees) € 3.200,- 
Zomerspecial 45.000 € 3.600,- 
 



Back To School: Bereik 2,1miljoen 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.

Doelgroep:   4-12 jaar

NatGeo Junior Back toSchool Nederland Vlaanderen Totaal 

oplage 525.000 exemplaren 240.000 exemplaren 765.000 exemplaren

1/1e tarief € 11.324,- € 5.176,- € 16.500,-

Reserveren:   begin april 2019
Aanleveren advertenties:   eind mei 2019
Verschijningsdatum:   eind augustus en begin september
Verspreiding:   via scholen in Nederland en Vlaanderen

oplage onder voorbehoud van wijzigingen

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

Plusproposities 2018
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.

 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



Bereik NatGeo Junior.nl  16.000 unieke bezoekers per maand 
Pageviews NatGeo Junior.nl   30.000 pageviews per maand 
Doelgroep   kinderen 9 t/m 14 jaar

INSTAGRAM
Spectaculaire foto’s, coole weetjes, filmpjes, quizjes en spelletjes: op het 
National Geographic Junior-account zijn dagelijks nieuwe posts en stories te vinden. 
De betrokkenheid is heel groot: bijna tien procent van de volgers geeft elke dag een reactie of  
een like. Engagement 75% (Q4 2018)

Volgers  Meer dan 4000 volgers
Views/bereik:  ca.1.200 per post
Vraag naar de mogelijkheden voor een gesponsorde post of stories. 

FACEBOOK
Ouders en kinderen van dertien jaar en ouder ontvangen via de National Geographic 
Junior-Facebookpagina iedere maand een update met informatie over wat er deze maand in  
het blad te vinden is. Daarnaast zijn op deze pagina wekelijks nieuwe posts te vinden.

Volgers:  1.398 
Vraag naar de mogelijkheden voor een gesponsorde post of stories. 

ADVERTORIAL OP NATGEOJUNIOR.NL
Branded content op ons platform aangejaagd met een contentblok op de homepage.

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

Content item: €850

BANNER OP NATGEOJUNIOR.NL 
Leaderboard*        30.000 pageviews per maand 
Afmetingen 728 x 90 pxl 
Tarief € 1.000 per twee weken
* Aanleveren in .Gif- of .JPG bestand

NATGEO JUNIOR DIGITAAL


