
Okki is hét tijdschrift voor kinderen van 6 – 8 jaar. Met Okki gaan kinderen aan de slag met lezen, schrijven en rekenen. Spelenderwijs oefenen ze 
thuis wat hij of zij op school leert. Okki sluit 100% aan bij wat kinderen leren in groep 3 en 4. Kinderen ontdekken zo hoeveel hij of zij zélf al kan! 
Met Okki vervelen ze zich nooit!

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 Okki 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

OKKI

TIJDSCHRIFT INFORMATIE
Oplage   18.000 exemplaren
Doelgroep  kinderen 6-8 jaar én hun ouders
Omvang   36 pagina’s
Frequentie  13x per jaar + 3x special 
   per jaar



     
Okki  Editie Verschijningsdatum Aanleveren 
   (adv.) materiaal
Editie 6 Feestdagen 13/12/18 09/11/18
Editie 7 Waterdieren 17/01/19 11/12/18
Editie 8 Post 14/02/19 11/01/19 
Editie 9 Kleding 14/03/19 08/02/19 
Editie 10 Beroepen 11/04/19 08/03/19 
Lentespecial  11/04/19 15/03/19
Editie 11 Ruimte 09/05/19 05/04/19 
Editie 12 Boerderij 06/06/19 03/05/19 
Zomerspecial  06/06/19 12/04/19  
Editie 13 Landen en 
 werelddelen 14/07/18 31/05/19 
Wijzigingen voorbehouden

Henk zegt tegen Piet: ”Zeg eens zo snel mogelijk achter elkaar auto.”
Piet: “Auto, auto, auto, auto!”
Henk: “Ik kan het veel sneller. File!”

Er liggen twee zandkorrels op het strand. 
Zegt de een tegen de ander: 
“Help, we zijn omsingeld!”

Hahahahaha ! Hihi

Wat is een heel fl auw dier?

Kees, 6 jaar

Marit, 7 jaar

Een flauwmingo.

Flip komt voor de tiende keer te laat op school.
De meester zegt boos:  “Heb je soms geen wekker?”
Flip: “Jawel, maar die gaat altijd af als ik nog slaap.”

Jantje loopt in de supermarkt. 
Hij ziet een pak melk, maakt hem open en 
neemt er een slok van. 
Waarom doet hij dat?

Omdat er staat: HIER OPENEN.

Fenna, 8 jaar

Je plakt het op brieven en het brengt de post naar de bodem van de zee. 
Rara, wat is dat?

Een postzee-egeltje!

Flip komt voor de tiende keer te laat op school.
  “Heb je soms geen wekker?”

“Jawel, maar die gaat altijd af als ik nog slaap.”

Jantje loopt in de supermarkt. 
Hij ziet een pak melk, maakt hem open en 

Omdat er staat: 

Je plakt het op brieven en het brengt de post naar de bodem van de zee. Je plakt het op brieven en het brengt de post naar de bodem van de zee. Je plakt het op brieven en het brengt de post naar de bodem van de zee. Je plakt het op brieven en het brengt de post naar de bodem van de zee. Je plakt het op brieven en het brengt de post naar de bodem van de zee. Je plakt het op brieven en het brengt de post naar de bodem van de zee. Je plakt het op brieven en het brengt de post naar de bodem van de zee. Je plakt het op brieven en het brengt de post naar de bodem van de zee. Je plakt het op brieven en het brengt de post naar de bodem van de zee. Je plakt het op brieven en het brengt de post naar de bodem van de zee. 

”Zeg eens zo snel mogelijk achter elkaar auto.”

ha !ha !ha !ha !ha !

”Zeg eens zo snel mogelijk achter elkaar auto.”

HihiHihiHihiHihiHihiHihiHihiHihiHihiHihiHihiHihi

Flip komt voor de tiende keer te laat op school.
  “Heb je soms geen wekker?”

“Jawel, maar die gaat altijd af als ik nog slaap.”

Flauw 
hè!

Uit welke knop komt geen bloem?

Een deurknop.

Jantje loopt in de supermarkt. 
Hij ziet een pak melk, maakt hem open en 
neemt er een slok van. 
Waarom doet hij dat?

Fenna, 8 jaar

Rara, wat is dat?Rara, wat is dat?Rara, wat is dat?Rara, wat is dat?Rara, wat is dat?Rara, wat is dat?Rara, wat is dat?Rara, wat is dat?Rara, wat is dat?

Een postzee-egeltje! Een postzee-egeltje! Een postzee-egeltje! Een postzee-egeltje! Een postzee-egeltje! Een postzee-egeltje! Een postzee-egeltje! Een postzee-egeltje! Een postzee-egeltje! Een postzee-egeltje! Een postzee-egeltje! Een postzee-egeltje!

Hahaha!
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Meer moppen?
Ga naar www.okki.nl.Ga naar www.okki.nl.

moppen

OKKI04-1617-P011 Moppen1 kleur4.indd   11 26-09-16   14:53

p r e s e n t e e r t

ADVERTENTIE

26 NOVEMBER 2016 - ZIGGO DOME AMSTERDAM 
TICKETS VIA STUDIO100.COM

Feest mee met Mega Mindy, Kabouter Plop, Ghost Rockers, 
Piet Piraat, Prinsessia, Samson & Gert, Nachtwacht en K3!

STUDIO 100 BESTAAT 20 JAAR EN DAT WORDT GEVIERD  
MET HET GROOTSTE FAMILIESPEKTAKEL OOIT! 

SH01-AD-0002804-Okki_v2.indd   1 29/09/16   15:27
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ADVERTENTIE

SLIMMERSPELEN ADV 210x270 DEF.indd   1 02-09-16   14:37

2/1

Lees 
over 
geld

Ha

Lekker
lachen

ha
ha!

Wat voor dier 
ben ik?

september 2017 • www.okki.nl
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Alles over: de super-markt
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Test: 
Ben jij goed 

in bood-
schappen 

doen?

Test: 
Ben jij goed 
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september 2017 • www.okki.nl

Alles over: de super-markt

september 2017 • www.okki.nl

markt
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Test: Ben 
jij een 

crea-bea?

Lees over 
schilders
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Vind je mij 
mooi?

oktober 2017 • www.okki.nl 3
Alles over: kunst
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Alles over: kunst
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Lekker knuffelen!

augustus 2017 • www.okki.nl 1
Alles over: het oerwoud
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Knutsel 
een 

krokodil

augustus 2017 • www.okki.nl

Alles over: het oerwoud

augustus 2017 • www.okki.nl
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ADVERTEREN IN
OKKI TIJDSCHRIFT
ADVERTEREN IN REGULIERE EDITIES
Formaat Advertentie/advertorial Advertentietarief Opmaaktarief
1/2 pagina 105 x 135mm bladspiegel* €    750,- € 250,-
1/1 pagina 210 x 270mm bladspiegel* € 1.450,- € 500,-
2/1 pagina 420 x 270mm bladspiegel* € 2.900,- € 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 OKKI SPECIALS
Ieder jaar verschijnen er drie Okki 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,- 
 



z

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

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.

Okki  Back toSchool Nederland 

oplage 350.000 exemplaren 

1/1e tarief € 8.000,- 

Reserveren:    begin april 2019
Aanleveren advertenties:   eind mei 2019
Verschijningsdatum:   eind augustus en begin september

Oplage onder voorbehoud van wijzigingen.

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.

 

 2- pagina’s 4-pagina’s 8-pagina’s 

Losse folder insteken/opleggen € 85,-  € 110,-  € 120,-

Voor opplakkers, meehechters, en pluspropositie van meerder pagina’s gelden andere richtlijnen 
en tarieven. Neem voor mogelijkheden hiervoor contact met ons op voor een opmaakt gemaakte 
offerte.

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

 
 

 
 



Bereik okki.nl  2.900 unieke bezoekers per maand 
Pageviews okki.nl   14.500 pageviews per maand 
Doelgroep  kinderen 6-8 jaar en hun ouders

BANNER OP OKKI.NL 
Leaderboard*        4.500 pageviews per maand 
Afmetingen 728 x 90 pxl 
Tarief € 850,- per twee weken
* Aanleveren in .Gif- of .JPG bestand

DIGITALE NIEUWSBRIEVEN

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

Content item: €850

OKKI DIGITAAL


