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Keuken & Design is een ‘glossy vakblad’ voor de keukenbranche. Het blad
verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van circa 3.300 stuks en wordt
gericht verspreid onder architecten (BNA), interieurarchitecten (BNI),
keukenspeciaalzaken, kookstudio’s, interieurstylisten (CRISP) en
toeleveranciers in Nederland.
K&D schrijc over de high-end markt, de duurdere keukens en leveranciers
van designapparatuur. Het blad legt de nadruk op hoogwaardig
vakmanschap en kwaliteit. K&D kiest voor een lifestyle-opzet; dus veel
beeld, sfeervolle reportages, interviews en portreeen.
Keuken & Design is een onafankelijk plagorm dat zich kenmerkt door een
journalisMeke aanpak. Het blad verschijnt in print en online
(www.keukenendesign.nl en Instagram). Dit maakt een ‘360-graden-aanpak’
mogelijk, waarbij alle media kunnen worden ingezet.
De print-uitgave biedt vooral achtergronden, interviews, reportages en, in
mindere mate, nieuws. De website wordt dagelijks bijgewerkt met
actualiteiten, foto’s en ﬁlms.
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VERSCHIJNINGSTABEL 2021
Nr.
1
2
3
4
2022
1

Verschijnt
di 16 feb
di 18 mei
di 17 aug
di 23 nov

Deadline ad's
wo 27 jan
wo 28 apr
wo 28 jul
wo 3 nov

Thema's
Living Kitchen / Accessoires / Vrijstaande apparatuur
Eurocucina / BaMbouw / Smart Kitchen / Licht
Koken: Ovens, Kookplaten & Wasemkappen + Küchenmeile vouwkaart
Küchenmeile / IFA / Kranen / Spoelbakken & Werkbladen / Wijnklimaatkasten

di 15 feb

wo 26 jan

Accessoires / Vrijstaande apparatuur

ADVERTENTIETARIEVEN*

OPLAGECIJFERS VERKOOPPRIJZEN

FC
1/1
1/2

Gemiddeld verspreid:
ca. 3.300
Losse verkoopprijs:
€ 8,50
Abonnementsprijs:
€ 31,50 per jaar
Keuken & Design wordt graMs toegezonden aan alle belanghebbenden in de
keukenbranche, BNI- en BNA-architecten, kookstudio’s en interieurstylisten.

1x
2.775
1.460

2x
2.740
1.440

Andere formaten op aanvraag

4x
2.655
1.395

OmslagposiMe: +25%
Meenieters, opplakkers, bijsluiters en instekers: op aanvraag
Opmaakkosten: 265,- per pagina
Editorial*
1/1e pagina: 1.500

(Op basis van aanleverde tekst foto’s en opmaak klant.
Tarieven voor tekstproducMe door Pressure Media op aanvraag)

Küchenmeile vouwkaart*
logo + verwijzing naar stand: €390
logo + redacMe + verwijzing naar stand: €590
*Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.

RESERVERINGSTERMIJNEN
Termijn van inzending: zie verschijningstabel
Termijn van reservering: zie verschijningstabel
Termijn van annulering: 3 weken voor sluiMngsdatum

LEVERINGSVOORWAARDEN
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het
AdvertenMewezen, gedeponeerd ter griﬃe van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. Op verzoek wordt een
exemplaar toegezonden.

TECHNISCHE GEGEVENS
Drukprocedé:
Papier binnenwerk:
Papier omslag:
Aanleveren materiaal:

oﬀset
90 gr hv zijdemat
220 gr hv zijdemat
CerMﬁed PDF naar advertenMes@pressuremedia.nl

FORMATEN
Bladspiegel:
Zetspiegel:

224 x 297 mm
199 x 272 mm

Aﬂopend
staand
liggend
1/1 pagina:
224 x 297
1/2 pagina:
107 x 297 224 x 143
Bij aﬂopende adverten<es alle maten + 4 mm extra rondom ivm snijverlies
Niet aﬂopend
1/1 pagina:
1/2 pagina:

199 x 272
97 x 272 199 x 133

Digitaal

2021

ALGEMENE INFORMATIE
Titel:
OnderMtel:
Uitgegeven door:

www.keukenendesign.nl
Online nieuws voor het keukenkanaal
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Uitgever:
Tim de Vogel
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OMSCHRIJVING
www.keukenendesign.nl bestaat 15 jaar en is in de loop der jaren gegroeid
tot bron van actueel nieuws voor het online en oﬄine keukenkanaal. De
site is recent geheel vernieuwd en bevat veel nieuws maar ook blogs, items
over designers en columns.
www.keukenendesign.nl is uitsluitend een B2B-site en onderdeel van het
vakblad Keuken& Design.

TARIEVEN
Soort
Leaderboard
Banner
Banner

INSTAGRAM
PosiZe Carrousel
Header Nee
Rechts Ja
Rechts Nee

Formaat
728 x 90 px
200 x 200 px
200 x 200 px

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW

Per mnd
770,00
460,00
590,00

Per week
230,00
155,00
255,00

Ook pop-up’s en layovers zijn mogelijk. Informeer naar de
mogelijkheden en de prijzen!

ONZE VIDEO-SERVICE
Beeld, vooral bewegend beeld, zegt meer dan woorden. Vandaar dat wij
in nauwe samenwerking met video-journalisten ﬁlms van hoge kwaliteit
kunnen aanbieden. Wij maken stand-impressies op beurzen als de
Küchenmeile, de IFA, video-blogs (vlogs) en geﬁlmde reportages die we
niet alleen op onze eigen sites plaatsen maar die u ook voor eigen gebruik
kunt aanwenden.
Dit alles voor een zeer acceptabele prijs!
Informeer naar de mogelijkheden.

Volg K&D ook op Instagram! Kijk op instagram.com/keukenendesign. Hier
worden dagelijks inspirerende, leuke en informaMeve foto’s en ﬁlmpjes
gedeeld.

