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14 feiten voor een frisse kijk

In deze Magazine Media Scan treft u 14 feiten over magazine media aan. We hebben 
ons tot deze veertien beperkt om u snel even bij te praten over de stand van zaken 
van dit mooie en springlevende medium. Om u een frisse kijk te geven op magazine 
media, zeg maar. 

Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen. Interessante en vaak verrassende infor-
matie voor wie de moderne magazine media wil leren kennen en de werking ervan 
beter begrijpen. Daarom hebben we bij magazinemedia.be meteen maar besloten 
om het niet bij één boekje te laten en er een reeks van te maken, Magazine Media 
Updates. Waarvan u de eerste aflevering nu in handen houdt. En omdat alle maga-
zines beginnen met een cover, doen wij dat in dit boekje ook (zie pag. 2/3).

Waarom de Magazine Media Updates? 
Wij hebben een passie voor magazine media. Het is een medium in volle evolutie, 
dat een mooie toekomst tegemoet gaat. Hoe die er precies gaat uitzien, dat is nog 
geen feit. Dat er veel verandert en er nog veel werk aan de winkel is, is wel een feit. 
Maar alle feiten wijzen erop dat de kracht van magazine media door deze grote ver-
anderingen heen stand houdt en sterk blijft. Het is onze uitdaging bij magazineme-
dia.be om die kracht bij u onder de aandacht te brengen en het overvloedige bewijs 
daarvan met u te delen. Een reeks mooie, duurzame boekjes vinden wij daarvoor 
een goed medium.

Onze bronnen 
Onze missie ziet u ook online terug op www.magazinemedia.be: dé gids op het 
gebied van de kracht van magazine media. En middels Twitter (magazinemediaBE) 
en facebook houden wij dagelijks contact met u.

De meeste bronnen waarnaar we hier verwijzen staan op de website; in de vorm van 
artikelen, presentaties, papers en links naar andere sites. Voor het geval u zich nog 
wat verder wilt verdiepen, zodat u bij onze volgende quiz(*) zeker met de hoofdprijs 
naar huis gaat.

We wensen u veel leesplezier toe!

Het magazinemedia.be team

(*) in augustus 2014 heeft magazinemedia.be een quiz gehouden met de 14 vragen waar deze 
     Magazine Media Scan op gebaseerd is. De vragen en de juiste antwoorden vind u hier terug.



You take care 
of the back 
covers
I’ll take care of 
the front covers

Welke legendarische zakentycoon was groot aanhanger van 
magazines en sprak ooit de gevleugelde woorden uit tegen zijn 
mediabureau: 

Steve Jobs, CEO Apple



De man die aan de wieg stond van de mobilisering van content was overtuigd van 
de kracht van magazines. Zelfs (of juist) toen de iPad aan zijn grote opmars bezig 
was. 

Apple’s media director kreeg deze opmerking voor haar kiezen toen zij de media-
keuze van het merk ter discussie stelde. 

Steve Jobs was een meester in het veroveren van de covers van toonaangevende 
magazines, een echte ‘story teller’ en wist dat magazinemerken ook in het digitale 
tijdperk staan voor autoriteit, vertrouwen en engagement van de lezer.
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Soms 
kan 
papier 
gewoon 
meer

Welke van de volgende spectaculaire advertenties is niet  
in een magazine verschenen?

Ze zijn allemaal wel verschenen



Soms kan papier gewoon meer. Meer opvallen, meer zintuigen prikkelen, voor 
meerdere doeleinden gebruikt worden, meer PR opleveren. Voor merken betekent 
dat in veel gevallen meer en langdurige interactie, waardoor meer waardering en 
vertrouwdheid ontstaat. 

Technische hoogstandjes als responsieve inkt (drumstel), wifi hotspot in de pagi-
na (Volkswagen), geïntegreerd videoscherm (VW), GPS activatie (Nivea) zien we 
wereldwijd opduiken. Vaak wordt een klein deel van de oplage ingezet om kosten 
te beperken en het resultaat van word-of-mouth te maximaliseren. En daarnaast 
zijn er populaire combinaties met digitale media: QR codes en steeds geavan-
ceerdere augmented reality die de directe link naar webshops en online (video) 
content zo eenvoudig maken.

De oude, vertrouwde staaltjes worden echter ook nog altijd hogelijk gewaardeerd 
en zorgen voor betere merkherkenning. Papier op zich kan al heel wat interactie 
tussen merk en consument laten ontstaan. Een recente Nescafé advertentie kon 
gevouwen worden tot twee solide (Nescafé) koffiekopjes om gezellig samen te 
genieten. Een Coca-Cola advertentie als speaker en versterker voor de iPhone, 
een bieradvertentie als flessenopener, eetbaar papier, geur,… 

Magazines zijn altijd op zoek naar nieuwe creatieve en innovatieve oplossingen 
voor lezers en adverteerders. De mogelijkheden om uw merk uit de pagina te 
laten springen zijn dan ook eindeloos.
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Hoeveel Belgen lezen magazine media, op papier, PDF, 
via apps of online? 

9 op 10



Bron: CIM Bereiksstudie 2012/2013 2 7

In de meeste Westerse landen leest 80-90% magazines. Hoe kan dat? Print is 
toch dood? Magazines zijn een bedreigde soort. In de vakpers horen we alleen 
nog verhalen over doem en teloorgang. En toch…. lezen we met z’n allen nog 
steeds heel wat magazines. 

Magazine media zitten onmiskenbaar middenin een evolutie: ze zijn bezig zichzelf 
opnieuw uit te vinden. Voor de lezers blijft de functie van magazines dezelfde: 
een gids die speciaal voor hem/haar een selectie maakt uit het overweldigende 
aanbod. De vorm en de manier waarop men leest, zal de komende jaren echter 
nog sterk veranderen. En de band tussen het merk en zijn ‘lezer’ is nog even sterk. 
Het aantal mensen dat magazine media leest, is sinds het digitale tijdperk niet 
sterk gedaald. We lezen anders, misschien ook andere titels en zeer waarschijnlijk 
op andere momenten en op andere platformen. 

Langzaam neemt het lezen van (betaalde) magazines via apps en PDF toe. Een 
magazine wordt meer dan een wekelijkse of maandelijkse ontmoeting doordat het 
merken zijn met een sociale media presentie. De intensiteit en individualiteit van 
het contact neemt toe: dagelijkse tweets van de hoofdredacteur, regelmatige  
facebook updates en apps die ‘location based’ verkoopinfo geven. Recent  
onderzoek van IPC Media, Connected Consumers, laat zien op wat voor manier 
verschillende magazinemerkplatformen hun plaats innemen in het leven van de 
consument (en de adverteerder). 

Voor veel magazinemerken in België is er nog voldoende onontgonnen gebied om 
de vleugels uit te slaan en te groeien. In 2014 zal 50% van de Belgische bevolking 
een tablet bezitten (Deloitte, 2013); de penetratie van smartphones ligt daar al iets 
boven. Volgens PwC Entertainment en Media Outlook(3) zullen de digitale inkom-
sten van uitgevers in 2015 dan ook voor het eerst ervoor zorgen dat magazine 
media wereldwijd weer een omzetstijging laten zien.

Een beloftevolle toekomst dus voor magazine media!



Magazine 
media halen 
meer uit de 
zomer

Hoeveel % liggen de reclame bestedingen 
in de zomermaanden lager?

40%



De zomer is een tijd voor ontspanning: lange dagen, veel meer buiten zijn, we 
zoeken de zon op. Dat geldt vreemd genoeg ook voor adverteerders, want die 
laten daarmee serieuze kansen liggen. Juist de zomer is een uniek moment om 
de consument te bereiken: hij/zij is ontspannen, in een betere stemming en heeft 
meer tijd. Om magazines te lezen bijvoorbeeld. 

Nederlandse cijfers geven aan dat 47% van de consumenten magazines mee-
neemt op vakantie. Waar andere media een dip in consumptie vertonen, zijn 
magazines extra in trek. 

Het positieve zomergevoel levert aantoonbaar betere reacties op reclame op. 
Magazine media passen hun content bovendien optimaal aan het zomergevoel 
aan en zijn bij uitstek geschikt om onderweg en op het strand te lezen, op papier 
of digitaal(*). Een uitgelezen kans om daar als adverteerder op mee te liften.

Voordeel van digitaal? Geen kilo’s papier mee op reis en tijdens de vakantie de 
nieuwste edities downloaden ipv die na de vakantie op de deurmat te vinden. 

9

(*) Magazine media bieden voor elk wat wils. Papier kan wel tegen een stootje: schurend zand, hete zon en
     wat water er overheen is allemaal geen probleem. En… de batterij raakt niet leeg. 

Bron: Nielsen MDB
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schitteren



What 
inspires 
you?

Wat zijn de 3 belangrijkste motivaties om een magazine te lezen?  
(volgens IP multimedia studie) 

Inspiratie, advies, productkennis



De primaire motivatie voor mediagebruik in het algemeen blijkt ontspanning te 
zijn. Dat is de uitkomst van een multimedia-onderzoek naar mediabeleving in op-
dracht van IP Plurimedia. In het onderzoek werden tv, radio, internet, magazines 
en dagbladen met elkaar vergeleken.

Opvallend resultaat van dit onderzoek was dat magazine media vaak met kop 
en schouders boven de andere media uitsteken. Het is het nummer 1 medium op 
de motivaties inspiratie, advies en productkennis. Wanneer we over de grenzen 
kijken, zien we dat dit een vrij universeel beeld is: magazine media genieten groot 
vertrouwen in de geboden content en veel waardering voor het praktisch nut 
(tips, ideeën) en ze weten als geen ander hun publiek te inspireren en te  
activeren.(4) Het magazine moment, zo blijkt, is nog altijd het ultieme tijd-voor-
jezelf kwaliteitsmoment, vaak alleen thuis op de bank, dus met volle aandacht ge-
consumeerd. En dat merk je als adverteerder in de effectiviteit van je advertentie!

Ons medialandschap is enorm veranderd en alle media zoeken opnieuw hun 
plaats in de nieuwe orde. Toch blijkt uit periodiek onderzoek dat de beleving en de 
kernfunctie van magazines helemaal niet is veranderd noch overgenomen door 
andere (nieuwe) media.(4) 

De opkomst van digitale, sociale en mobiele contentdragers versterkt de relatie 
tussen magazinemerk en ‘lezer’, omdat het contact tussen de twee frequenter en 
multifunctioneler is geworden. Elke drager vervult een eigen functie: een ont-
spannen moment met het printmagazine, een dagelijkse nieuwsupdate via de 
website en specifieke verkoopinformatie via de app.(2)(7)

11

Entertainment

Information

Services

Education/Culture

Inspiration

Advice

Product Knowledge

Communication

2

5

5

4

4

5

5

4

1

4

1

5

5

4

4

5

5

2

2

1

3

3

3

2

3

3

4

2

1

1

1

3

4

1

3

3

2

2

2

1

Rankings in affinity
Pr

ac
tic

al
us

ef
ul

ne
ss

TV Ra
di

o

Ne
w

sp
ap

er
s

M
ag

az
in

es

In
te

rn
et



Who 
pays 
is always 
keen to 
read

Hoeveel tijd besteedt een Belgische lezer gemiddeld aan een editie 
van een magazine? (totaal per editie)

54-60 minuten



Magazinelezers besteden bijna een uur van hun kostbare tijd per editie van hun 
favoriete magazine, verdeeld over meerdere magazine momenten. De komst van 
digitale media heeft daar weinig verandering in gebracht. De verklaring hiervoor 
ligt in de bewuste keuze om content te kopen en de directe betaling ervoor: who 
pays is also keen to read.

De Belgische cijfers worden bevestigd door de resultaten in de ons omringende 
landen als Duitsland, Nederland en de UK: overal wordt tussen 45-60 minuten 
per editie gelezen.(8)(25) 

Media worden vaak gelijktijdig geconsumeerd (second & third screen) of terwijl 
men andere dingen doet; radio luisteren tijdens het werk of autorijden, ipad op 
schoot tijdens tv-kijken, krant of magazine lezen tijdens het eten). Magazine 
media hebben daar minder last van dan andere media, omdat lezen en kijken 
aandacht en focus vragen. Uit recent onderzoek blijkt overigens dat mensen,  
alles opgeteld, per dag evenveel tijd aan media besteden als aan slapen.(8)

13Bron: CIM Bereiksstudie



Relevantie 
zit in het 
DNA van 
magazine 
media

Wat is de belangrijkste conclusie uit het 
Engagement 2 onderzoek? 

Targeting obv interessegroepen werkt beter 
dan sociodemografische doelgroepselectie



Engagement is een belangrijk begrip in de mediawereld, waarover nog veel on-
duidelijkheid bestaat. Bij websites en sociale media praten we veelal over kwan-
titatief engagement (aantal minuten, aantal handelingen etc). Maar engagement 
gaat eigenlijk over de mate waarin iemand persoonlijk en emotioneel betrokken is. 
Dat is moeilijk in harde cijfers uit te drukken. Magazinemerken zijn haast vanzelf 
“Love brands”.(9) Lezers hebben een hechte band met hun magazine, ze vertrou-
wen het, ze kijken er naar uit en ze missen het als het er niet is. Daardoor is er 
sprake van dat bijzondere kwalitatieve engagement.

Een van de belangrijkste conclusies uit het Engagementonderzoek(19) is dat het 
voor adverteerders veel interessanter is om naar interessegroepen te kijken dan 
naar socio-demografische kenmerken. ‘Relevance for readers means targeting for 
advertisers.’ Dat verklaart waarom zoveel magazinemerken in de top 20 ranking 
voorkomen: een magazine bouwt communities of interest en lezers kiezen heel 
bewust om daarbij te horen. Relevantie zit vanzelf in het DNA van magazines. 
Daarmee creëren zij ook een natuurlijke context voor advertenties.

15
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Bron: Sanoma e.a.



Ook 
dit 
is native 
advertising

Wat is native advertising eigenlijk?

Reclame die visueel en contextueel de 
andere vormen van content in het medium 
imiteert 



In de wereld van merken en marketing zijn er steeds nieuwe buzzwoorden. Native 
advertising is ‘the new kid on the block’. Of zullen we zeggen: oude wijn in nieuwe 
zakken? Want merken maken al decennia lang gebruik van de mogelijkheid om 
heel dicht tegen de identiteit van het dragende mediamerk aan te kruipen. Zo 
liften ze mee op de bestaande band tussen medium en gebruiker. Het is de reden 
dat ‘paid media’ een onmisbaar onderdeel van de communicatiemix blijven.

Magazine media bieden adverteerders een aandachtige, open-minded en ont-
spannen publiek. Magazines zijn een zeldzame combinatie van deskundig ge-
maakte content gedistribueerd door vertrouwde, invloedrijke merken. Magazine-
lezers ergeren zich niet aan reclame; zij omarmen relevante commerciële content 
juist. In dat kader is native advertising voor magazine media de gewoonste zaak 
van de wereld; of dat nu op papier, in een app of op een website is. 

17
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The stuff 
that dreams 
are made 
of

Waar zijn magazines volgens de Pulsar studie van Space sterk in?

Innovatie, imago bouwen, 
dromen bevorderen



“Ten eerste moedigen ze aan tot dromen”,  aldus Bernard Cools(*).  
“Magazines kunnen emoties teweegbrengen en zijn daar even goed toe in staat 
als bijvoorbeeld televisie. En dat terwijl dat emotionele aspect al te vaak enkel aan 
audiovisuele media wordt toegekend. Ook de Engagement-studie van Sanoma 
toonde dit al aan.”

 “Een tweede kenmerk van magazines is dat het zeer geschikt is om nieuwigheden 
in de markt te zetten”, vervolgt hij. “Als we alle paid media bekijken, bevinden ze 
zich hierbij op hetzelfde niveau als televisie of affichage.” Het feit dat magazines 
inspiratie bieden, zit hier zeker voor iets tussen.

“Ten slotte is er de kracht van branded content in magazines. Deze wordt als zeer 
geloofwaardig beschouwd en is zo in staat om een verandering in aankoopgedrag 
te bewerkstelligen. Vermits de advertenties zelf voor verleiding zorgen, is dit de 
perfecte match.” (10)
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(*) Bernard Cools is Deputy General Manager van Space en als zodanig verantwoordelijk voor de Pulsar 
studie
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Wat 
ligt er 
op uw 
salontafel?

Hoe vaak pakt een magazinelezer gemiddeld zijn exemplaar 
van een magazine op? 

5 keer



Een magazine heeft over het algemeen een lang leven. Niet alles wordt in een keer 
gelezen en een exemplaar blijft langere tijd in huis. Dan wordt het nog eens op-
gepakt en nog eens. Om de rest te lezen en te bekijken. Om een artikel te herlezen 
(en daarna uit te scheuren en te bewaren). Of om een opmerkelijk of geliefd item 
met een ander te delen (al dan niet via Pinterest). Oftewel: magazine media maken 
houdbare content. 

Gemiddeld wordt een magazine tot 5 x opnieuw opgepakt (dit is, afhankelijk  
van het type magazine, tussen 3,5 x en 8 x). Voor advertenties betekent dat vijf  
keer de kans om gezien te worden. Uit onderzoek obv RFID-chips blijkt bovendien  
dat advertentiepagina’s dezelfde confrontatiekans hebben als redactionele  
pagina’s.(22) Dit vind je niet terug in mediaplanning, waar een magazine alleen in 
de verschijningsweek meetelt. Noch in mediaplanningsoftware. Bereiksonderzoek 
meet helaas geen hanteringsfrequentie, noch de verdeling van contacten in de tijd. 

In de mediamixmodellen die mediabureaus gebruiken, worden magazines helaas 
niet op de juiste manier meegenomen bij gebrek aan gedetailleerde data. Dit leidt 
veelal tot een zware onderschatting van de effectiviteit van magazinecampagnes: 
19% lager!!(11)(12) Dat is iets om rekening mee te houden bij de interpretatie van de 
resultaten: magazine media worden een vijfde onderschat.

In de USA en Australië zijn inmiddels grote projecten gestart om magazines wel op 
de juiste manier te meten en magazines wel de echte waarde toe te kennen. 

21Bron: CIM Bereiksstudie

Source: AIM RFID Contact Study, 2009-2011, Germany
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Wie digitaal 
leest, krijgt 
de smaak te 
pakken

Hoeveel unique browsers had de best bezochte 
Belgische magazine website gemiddeld per dag in mei 2014? 
(Metriweb)

Gemiddeld 245.305 per dag



Het worldwideweb is de afgelopen 20 jaar volwassen geworden. In plaats van 
clicks gaat het nu om engagement en daarvoor heb je aantrekkelijke content 
nodig. Magazine media zijn hier van oudsher meester in en websites vormen een 
natuurlijk verlengstuk van het magazinemerk. 

Alle internationale studies bevestigen het: de waarden van de printversie stralen 
af op de andere dragers van het merk. Zo wordt het vertrouwen in een magazine 
wel degelijk overgedragen op de website van dat blad (71% vertrouwt de site 
van een magazine even veel als het magazine zelf). Gebruikers beschouwen de 
entiteiten van het merk als complementair: 72% vindt dat een magazine en zijn 
website elkaar qua informatie echt aanvullen(14). Content websites blijken in het 
algemeen dan ook meer gewaardeerd en vertrouwd te worden dan portals en 
social media sites.(13) 

Ongeveer 43% van de Belgen leest minstens eenmaal per maand een printtitel 
(magazines en dagbladen) in digitale versie. De printversie en de digitale versie 
van magazines bestaan naast elkaar en worden afwisselend gebruikt al naar-
gelang het moment. Wanneer een lezer digitaal begint te lezen, stijgt zijn totale 
magazinegebruik. De digitale lezer gaat meer en andere titels lezen dan in print.(15) 
Op wereldvlak haalt de tijdschriftenindustrie in 2013 ondertussen al 9% van haar 
inkomsten uit digitale middelen (verspreiding + reclame). Tegen 2017 zou dat al 
meer dan 16% zijn volgens PwC.(3)

23Bron: CIM Internet Studie



De consument 
heeft de 
touwtjes in 
handen

Wat is de top 2 hoogste reclame-irritatie internationaal? 

Televisie – internet



Dankzij de grote emotionele gehechtheid tussen lezers en hun magazine heeft 
reclame een veel positievere beleving en roept het minder irritatie op. Dat blijkt 
uit allerlei internationale studies.(21) De persoonlijke betrokkenheid van de lezers 
versterkt ook nog eens de memorisatie van reclameboodschappen. Campagnes 
in magazines vervelen niet, in tegenstelling tot TV- en internetreclame.(9)

Het ene medium is meer geschikt voor reclame dan het andere, vinden de media- 
gebruikers zelf.(19) Consumenten zijn bepalen graag zelf welke content en enter-
tainment ze wanneer en hoe consumeren. Uit breinonderzoek blijkt dat intrusieve 
reclame sterke gevoelens van boosheid oproept waardoor negatieve associaties 
ontstaan.(24) 

Magazine-advertenties zijn niet opdringerig. Ze vormen een natuurlijk onderdeel 
van de media-ervaring en bieden relevante content voor de magazine communi-
ty. Lezers vinden de commerciële pagina’s zelfs een essentieel onderdeel van de 
magazinebeleving. Van de 10 meest favoriete pagina’s die lezers selecteren, zijn er 
zelfs 3 advertenties!(23)

Dat is niet zo gek met het oog op de resultaten van recent breinonderzoek: 
magazinelezers hebben slecht 0,3 seconden nodig om te zien of een advertentie 
hen interesseert of niet.(24) Ze zijn helemaal vrij om een pagina te bekijken of te 
negeren. Uit onderzoek met RFID chips in Duitsland blijkt overigens dat adverten-
tiepagina’s gemiddeld bijna net zo lang bekeken worden als redactionele pagina’s: 
1,8 sec. vs 2 sec. (22) 

Ook de beleving van magazinereclame op tablets blijkt heel positief te zijn: lezers 
waarderen advertenties en zien ze ook hier als een essentieel onderdeel van hun 
magazine.(18)
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Bigger 
is
still 
better,
but...

Welke factor heeft de grootste invloed op de visibiliteit van
een magazine-advertentie?

Productinteresse/-relevantie 
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Uit advertentietesten (internationaal(*)) blijkt dat de mensen overal en altijd op 
bepaalde positieve prikkels reageren en op andere prikkels totaal niet. Dat be-
paalt, naast creativiteit, de ‘stopping power’ van een advertentie en daar houdt 
u uiteraard best rekening mee. Het allerbelangrijkste criterium is de merk- of 
productinteresse van de lezer. U treft het, want de ‘lezer’ gaat er bij voorbaat van-
uit dat een advertentie in de context van ‘zijn magazine’ thuishoort. Per definitie 
een welwillend publiek voor uw boodschap dus. Maar Umfeldplanning blijft van 
groot belang: lezers staan meer open voor uw boodschap, wanneer deze naadloos 
aansluit op de omgeving. 

Er zijn meer factoren om in het oog te houden: een groter formaat trekt nog 
altijd meer aandacht. Speciale formats (zoals coupons, pop-ups, geur, staaltjes) 
verhogen de impact van de advertentie aanzienlijk. Door een langdurige interactie 
met het merk te bewerkstelligen onthouden de lezers boodschap en merk ook nog 
beter. Dat geldt overigens ook voor tabletadvertenties. Daar zijn er legio mogelijk- 
heden voor interactiviteit middels spelletjes, visuele grapjes, video etc. Tot nog 
toe wordt dit relatief weinig gebruikt, dus opportuniteiten voor opvallende cam-
pagnes te over.

Een ander aspect is de inhoud zelf. Bij de confrontatie met een advertentie vindt 
in het brein een zeer snelle reactie plaats die samenhangt met de waardering voor 
de advertentie. Als advertenties geordend worden naar sterkte van de breinreac-
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Magazines 
zijn 
springlevend!

Wat was het totaal aantal verkochte magazine-exemplaren in de 
zomer van 2013? (juli/aug/sept) CIM

45,2 miljoen exemplaren
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Ruim 45 miljoen magazines (incl. digitaal) werden in ons land verkocht in drie 
maanden tijd. Dat is een gemiddelde van 9 exemplaren per huishouden.  
Een indrukwekkend getal nietwaar? Het geeft ook duidelijk aan dat wij nog  
steeds een lezend land zijn en dat magazines springlevend zijn. 

Dalende oplages van print magazines vallen niet te ontkennen, dat is een interna-
tionaal fenomeen. Maar het gaat niet zo drastisch als, ironisch genoeg, de media 
ons willen doen geloven. Magazines zijn sterke merken en daar zijn we voorlopig 
nog niet van af. 

Het betekent wel dat uitgevers andere businessmodellen moeten invoeren. En dat 
is goed nieuws voor de consument. Want dat betekent dat de waardevolle jour-
nalistieke content, waar magazine-uitgevers zo goed in zijn, op andere manieren 
aangeboden gaat worden: digitaal, mobiel, per artikel etc. Het betekent dat maga-
zinemerken innovatiever en multimedialer worden en dat de toegankelijkheid van 
content veel beter wordt afgestemd op de behoefte van de ‘lezer’. 

Het is ook goed nieuws voor de adverteerder. Want andere businessmodellen 
betekenen ook veel meer mogelijkheden om samen te werken met de ‘trusted 
brands’ die magazinemerken zijn (zie ook native advertising). 

Magazine media bouwen aan een mooie toekomst!

45.000.000
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Tu bâtis, je rénove
Ik ga Bouwen & Renoveren
Je vais Construire & Rénover

Roularta Media Group
Knack
Weekend Knack
Focus Knack
Nest (FR)
Nest (NL) 

Trends
Trends Tendances
Sport Foot Magazine
Sport Voetbal Magazine
Beter Bouwen en Verbouwen

LEDEN

De Persgroep Publishing 
Dag Allemaal/ Expres 
Joepie
Goed Gevoel
TV-Familie / Blik

Humo
Humo

Produpress
AutoGids
AutoWereld
Le Moniteur Automobile

Editions Ciné-Revue
Ciné-Télé-Revue

Le Vif Magazine
Le Vif/L’Express
Weekend Le Vif/L’Express
Focus Vif

Belgomedia
Télépro

Editions CMF
Déco Idées
Actief Wonen

Press News
Royals (FR)
Royals (NL)
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Magazine Media en Febelmag vertegenwoordigen 66 magazinetitels, 8 reclameregies 
en 15 uitgevers. Magazine media is een initiatief van Febelmag, de federatie van de 
belangrijkste Belgische uitgevers van consumentenmagazines. Magazine Media heeft 
als doel magazines als cross-mediale platformen in de advertentiemarkt te promoten.

Pink Ribbon (FR)
Pink Ribbon (NL)
Story
Télé Pocket
Teve-Blad
Vitaya
La Maison Victor

Sanoma Media
Feeling
Feeling Wonen
Flair (FR)
Flair (NL)
Gael
Gael Maison
Femmes d’Aujourd’hui
La Santé de Femmes 
d’Aujourd’hui

Les Délices de Fem-
mes d’Aujourd’hui
Kids Only (FR)
Kids Only (NL)
Libelle
Libelle Kerst
Libelle Lekker
Moustique

Senior Publications 
Belgique
Plus Magazine (FR)
Plus Magazine (NL)

Uitgeverij Cascade
Eos Magazine
Primo Magazine & TV gids

Rossel & Cie
Le Soir Magazine

Think Media Magazines
Ché
P-Magazine
Menzo
Ambiance Culinaire

SBPP
Marie Claire (FR)
Marie Claire (NL)

Culinaire Ambiance
Moto & Loisirs
Motoren en Toerisme



België levert een sterke bijdrage aan de internationale magazine mediawereld met hoogwaardig (Award 
winning) onderzoek en cases. Daar zijn we trots op. We maken echter ook graag gebruik van internati-
onaal materiaal. Met respect voor alle verschillen concluderen we steeds weer dat onze marktwerking 
sterk overeenkomt met andere Westerse landen. Bovendien is de wereld van reclame en communicatie in 
toenemende mate internationaal. We zijn wel uniek, maar niet alles is hier anders.)

1 Bron van de quote: Inside Apple, door Adam Lashinsky
2 IPC, Connected Consumer: http://www.slideshare.net/magazinemediaBE/
   connected-consumers-ipc-study-2014 
3 PwC, Entertainment and Media Outlook 2014-2018: www.magazinemedia.be/
   digitaal-doet-magazine-omzet-stijgen
4 Mediabelevingsonderzoek, TNS NIPO, Nederland
5 Media Connections, Canada: http://www.slideshare.net/magazinemediaBE/
   media-connections-study-report 
6 Consumers attitude towards advertising in media in Europe, VTT
7 Vogue business report (2013, 2011): http://www.ppa.co.uk/marketing/features/vogue-business-report-
   2012-at-a-glance/, http://yougov.co.uk/news/2011/07/04/yougovvogue-business-report-2011/ 
8 Media:tijd, onderzoek door NLO, NOM, SKO en Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). 
9 http://www.ipb.be/nl/pers/content/articles/magazines-van-merk-tot-lovemark
10 http://magazinemedia.be/nl/cases/wat-zegt-de-pulsar-studie-van-space-over-magazines 
11 Magonomics, PPA
12 MRI/GfK: http://fipp.com/news/marketing-mix-modelling-getting-magazines-into-the
13 ARI, Digital Atenea, Spanje 2014: http://www.slideshare.net/magazinemediaBE/atenea-digital 
14 L’efficacite print+web: http://www.pressemagazine.com/breves/
   etude-printweb-3-la-reinvention-magazine.html 
15 www.magazinemedia.be/lezen-van-magazines-op-tablets-booming; 
16 The mobile magazine reader, MPA, USA, in Proof of Performance
17 www.magazinemedia.be/digitaal-doet-magazine-omzet-stijgen 
18 http://www.gfk.com/us/news-and-events/press-room/press-releases/pages/
   gfk-starch-analysis-shows-52.aspx
19 Engagement 2: http://www.slideshare.net/18312000/sanoma-engagement-a-new-relevance, 
    http://advertising.sanoma.be/en/insights/media-brands-love-barometer
20 The Media brain, breinonderzoek Sanoma Nederland
21 o.a. 1Enquête Publicité et Société van het Franse reclamebureau Australie, wordt sinds 2004
    jaarlijks uitgevoerd in samenwerking met TNS Sofres 
22 AIM: http://www.printwirkt.de/aim/ 
23 Starcom Mediavest research
24 Breinonderzoek Erasmusuniversiteit Rotterdam, 2014: 
    http://www.magazines.nl/nl/onderzoek/print-werkt-in-03-seconden 
25 Proof of Performance, FIPP - http://www.fipp.com/publications/Proof-of-Performance
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Volg de 
actualiteit omtrent 

magazine media

Schrijf u onmiddellijk in 
op onze nieuwsbrief via 
magazinemedia.be

Wij sturen maandelijks een gratis en 
boeiende sectoriële nieuwsbrief uit.

Wenst u op de hoogte te blijven van alles 
wat leeft en beweegt in de media en in de 
pers?

News : de laatste nieuwtjes van de sector

Research : een mooi overzicht van de laatste 
trends i.v.m. research, in België maar ook in het 
buitenland

Cases & Inspiration : een onuitputtelijke bron 
van inspiratie voor uw toekomstige campagnes, 
interviews van hoofdredacteurs,…

Members : infofiches van onze leden, met hun 
titels en hun publicitaire regie

magazinemediaBE magazinemedia
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