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Lezersprofiel / Wie bereikt u?

Via de community van Bit – het magazine, de website, nieuwsbrieven, social media en 
diverse events – worden vooral recreatieruiters en basis wedstrijdruiters 
aangesproken. Dit zijn met name vrouwen tussen de 25 en 60 jaar oud met 1 of 2 
eigen paarden, aan huis of in een pensionstalling.

Bit is een merk met inhoud én fun dat de doelgroep wil inspireren met interviews, 
reportages, workshops en evenementen op het gebied van verzorging, training, 
gedrag en welzijn. 

Nieuw 2019

 Gewijzigd papiersoort: Houtvrij offset papier
 Nieuw formaat
 Standaard dikker

 Praktische gids met informatie over een specifiek onderwerp



Bit

Mogelijkheden Formaat

Advertenties Meerdere formaten mogelijk

Bijsluiter Diverse mogelijkheden

Co-creaties Diverse mogelijkheden

Voor meer informatie over de diverse uitingen en mogelijkheden, kunt u contact opnemen 
met de verkoopafdeling van Eisma Horsesmedia.

Editie 2019 Verschijningsdatum

Bit 262 Dinsdag 12 februari 2019

Bit 263 Dinsdag 26 maart 2019  - incl. Mode

Bit 264 Dinsdag 14 mei 2019

Bit 265 Dinsdag 25 juni 2019

Bit 266 Dinsdag 13 augustus 2019

Bit 267 Dinsdag 10 september 2019  - incl. Mode

Bit 268 Dinsdag 15 oktober 2019

Bit 269 Dinsdag 03 december 2019

mailto:verkoop.paarden@eisma.nl


Bitmagazine.nl

Cijfers gemiddeld per maand in 2018

Pageviews Unieke bezoekers Bezoeken Gem. bezoekduur
375.000 112.000 285.000 00:00:50

Mogelijkheden Formaat

Leaderboard Optie 1

Medium rectangle Optie 2

Co-creaties Diverse mogelijkheden

Voor meer informatie over de diverse uitingen en 
mogelijkheden, kunt u contact opnemen met de 
verkoopafdeling van Eisma Horsesmedia.

Optie 1

Optie 2

mailto:verkoop.paarden@eisma.nl


Cijfers gemiddeld per maand in 2018

Nieuwsbrief Unieke Totale 
Abonnees opens opens

37.000 17%                         25%

Mogelijkheden Formaat

Advertorial Optie 1

Full banner Optie 2

Special newsletter Vraag naar de mogelijkheden

Voor meer informatie over de diverse uitingen en 
mogelijkheden, kunt u contact opnemen met de 
verkoopafdeling van Eisma Horsesmedia.

Bit

Optie 1

Optie 2

mailto:verkoop.paarden@eisma.nl


Cijfers per november 2018

Likes                           Volgers                         Volgers                        Volgers
62.000 28.000                           8.000                6.000

Bit

Kanaal Mogelijkheden

Facebook
 Bericht + afbeelding met doorlink 
 Video + bericht met doorlink
 En meer…

Instagram  Bericht + afbeelding met doorlink
 Video + bericht met doorlink

YouTube Diverse mogelijkheden

Twitter Diverse mogelijkheden

Voor meer informatie over de diverse uitingen en mogelijkheden, kunt u contact opnemen 
met de verkoopafdeling van Eisma Horsesmedia.

mailto:verkoop.paarden@eisma.nl


Mogelijkheden

Bit

Bekijk de sponsorpakketten van de evenementen:
Kennisevent voorjaar HorsEscape Ride & Run Kennisevent najaar

of neem contact op met de verkoopafdeling van Eisma Horsesmedia.

Kennisevent

Hét kennisevent rondom welzijn.
Deze kennisdag is opgebouwd uit
diverse interactieve lezingen
waarbij interactie tussen
kennisgevers en – nemers voorop
staat. 

HorsEscape

Het evenement waarbij het 
plezier en teambuilding 

centraal staan. Teams leggen 
een route af en enkel door 
opdrachten uit te voeren, 

kunnen ze de weg naar de 
finish achterhalen.

Ride & Run

Bij Ride & Run draait het om werken
aan je fitheid en het beleven van een
unieke ervaring. Leg als ruiter samen
met een hardloper of mountainbiker
een vooraf uitgezette route af.

Kennisevent

Een praktijkgericht 
kennisevenement waarbij de 

nadruk op instructie ligt. 
Paard en ruiter beter laten 
bewegen, samen en apart. 

https://www.eismamediagroep.nl/wp-content/uploads/2018/12/Sponsormogelijkheden-Kennisevent-Welzijn-2019.pdf
https://www.eismamediagroep.nl/wp-content/uploads/2018/12/Sponsormogelijkheden-HorsEscape-2019.pdf
https://www.eismamediagroep.nl/wp-content/uploads/2018/12/Sponsormogelijkheden-Ride-Run-2019.pdf
https://www.eismamediagroep.nl/wp-content/uploads/2018/12/Sponsormogelijkheden-Kennisevent-instructie-Bit-2019.pdf
mailto:verkoop.paarden@eisma.nl


Contact

Eisma Horsesmedia

Informaticaweg 3

7007 CP  Doetinchem

088-294 49 80

verkoop.paarden@eisma.nl

mailto:Verkoop.paarden@eisma.nl

