


Paardenkrant-Horses

Lezersprofiel / Wie bereikt u?

Met de Paardenkrant, het ondernemersmagazine Extra, Horses.nl, de nieuwsbrieven 
van Horses, de social media kanalen en de fokkerijdagen worden de volgende 
doelgroepen bereikt: fokkers, sporters op hoger niveau en ondernemers, allen in de 
leeftijdscategorie van 15 tot 75 jaar. Binnen deze groep vallen ook semiprofessionele 
stallen.

Waar de Paardenkrant achtergrondverhalen en verdieping van het laatste hippische 
nieuws biedt en de lezers laat genieten van mooie leesverhalen en reportages, heeft 
het ondernemersmagazine Extra de focus op ondernemen.

Horses.nl biedt 24/7 het laatste nieuws in de paardenwereld. Dankzij de techniek 
achter deze website kunnen bezoekers hun eigen nieuwsoverzicht samenstellen.



Paardenkrant-Horses
Achtergronden bij het hippische nieuws

Verschijning krant

Mogelijkheden Formaat

Advertenties Meerdere formaten mogelijk

Bijsluiters 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.

Verschijningsdata Paardenkrant

De Paardenkrant valt iedere week op woensdag bij de abonnee op de mat.
Uitzonderingen hierbij zijn de feestdagen.

Voor abonnees is de online editie van de Paardenkrant op dinsdag al beschikbaar.

Verschijningsfrequentie Bereik

50x per jaar ± 10.000 personen

mailto:verkoop.paarden@eisma.nl


Paardenkrant-Horses
Verschijning Extra

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 Thema

1 22 maart 2019 Hengstenspecial

2 14 juni 2019 Hippische makelaardij

3 11 oktober 2019 Duurzaam ondernemen

4 20 december 2019 Investeren

Over de Extra

De Extra is hét magazine voor de ondernemers. Het magazine verschijnt vier keer per
jaar en is een full color glossy magazine met interessante artikelen over de hippische
wereld. De vier edities worden verspreid over het jaar bijgesloten bij de Paardenkrant
en is daarnaast ook los verkrijgbaar.

Verschijningsfrequentie Bereik

4x per jaar ± 11.000 personen



Horses.nl
Het laatste nieuws uit de paardenwereld

Website

Cijfers gemiddeld per maand in 2018

Pageviews Unieke bezoekers Bezoeken Gem. bezoekduur
1.800.000 210.000 800.000 00:02:05

Mogelijkheden

Leaderboard Optie 1

Large 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

Met piekmomenten tijdens evenementen.



Cijfers gemiddeld per maand in 2018

Nieuwsbrief Unieke Totale 
Abonnees opens opens

27.750 24%                          41%

Mogelijkheden Formaat

Advertorial Optie 1

Nieuwsbrief 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.

Horses.nl
Nieuwsbrief

Optie 1

Optie 2



Cijfers per november 2018

Likes         Volgers                           Volgers

36.000 13.000                              4.700

Horses.nl
Social Media

Kanaal Mogelijkheden

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

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

Paardenkrant-Horses.nl
Evenementen

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

Fokkerijdagen

Ter voorbereiding op het dekseizoen organiseert Paardenkrant-Horses.nl aan het
begin van het jaar vier fokkerijdagen. Persoonlijk contact en het overdragen van
kennis staan hierin centraal.

In overleg met de hengstenhouders wordt er een gevarieerd en informatief
programma samengesteld. Naast een rondleiding en een hengstenshow, waarbij er
een preview wordt gegeven van de beschikbare hengsten, nieuwe goedgekeurde
hengsten en de eerste nakomelingen van het jaar, worden er diverse interessante
lezingen gegeven en is er volop ruimte voor interactie.



Contact

Eisma Horsesmedia

Informaticaweg 3

7007 CP  Doetinchem

088-294 49 80

verkoop.paarden@eisma.nl

mailto:Verkoop.paarden@eisma.nl

