


Dressuur

Lezersprofiel / Wie bereikt u?

Dressuur heeft een brede doelgroep: van serieuze sportbeoefenaars van basis tot 
internationale ruiter. Onder de websitebezoekers vinden we vooral ook hoger 
geschoolde dressuurruiters die met jonge paarden werken. De voornamelijk 
vrouwelijke doelgroep heeft zelf meerdere paarden en zoekt haar kennis graag buiten 
de deur.

Dressuur Magazine bevat onder andere reportages, interviews, juryvisie, stellingen, 
hulpartikelen, technische artikelen, discussies & columns. Behalve via het magazine, 
de website en de social media kanalen, deelt Dressuur ook kennis met de leden door 
het organiseren van clinics en stalbezoeken. Daarnaast werkt Dressuur nauw samen 
met enkele topevenementen, zoals het NK Dressuur, Outdoor Gelderland en het WK 
Jonge Dressuurpaarden. 



Dressuur
Verschijning Dressuur magazine

Mogelijkheden Formaat

Advertenties Meerdere formaten mogelijk

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

1 Dinsdag 19 februari 2019

2 Dinsdag 16 april 2019

3 Dinsdag 18 juni 2019

4 Dinsdag 20 augustus 2019

5 Dinsdag 15 oktober 2019

6 Dinsdag 17 december 2019



Dressuur.nl
Website

Cijfers gemiddeld per maand in 2018

Pageviews Unieke bezoekers Bezoeken Gem. bezoekduur
107.000 34.000 79.000 00:00:57

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



Cijfers gemiddeld per maand in 2018

Nieuwsbrief Unieke Totale 
Abonnees opens opens

10.200 29%                          51%

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.

Dressuur
Nieuwsbrief

Optie 1

Optie 2



Cijfers per november 2018

Likes                           Volgers                         Volgers                         Volgers

27.000 12.500                           2.700                            1.400

Dressuur
Social Media

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.



Mogelijkheden

Dressuur
Evenementen

Voor meer informatie over het sponsorpakket van de clinics, kunt u contact opnemen 
met de verkoopafdeling van Eisma Horsesmedia.

Dressuur Magazine Clinics

Om in direct contact te komen en kennis te kunnen delen met leden van Dressuur en
andere dressuurliefhebbers, organiseert Dressuur twee keer per jaar een clinic. Deze
clinic wordt in samenwerking met een bekende dressuur professional opgezet en richt
zich op een specifiek thema binnen de Dressuursport. 

In overleg met de dressuur professional wordt er een gevarieerd en interactief
programma samengesteld. Naast de clinics van de dressuur professional wordt er ook
een presentatie gegeven door een expert die kennis heeft van het specifieke thema
van de betreffende clinic.



Contact

Eisma Horsesmedia

Informaticaweg 3

7007 CP  Doetinchem

088-294 49 80

verkoop.paarden@eisma.nl

mailto:Verkoop.paarden@eisma.nl

