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STIJLGIDS VOOR DE
SUCCESVOLLE MAN

BLADFORMULE
The Big Black Book vertegenwoordigt alles wat
succesvolle mannen zoeken als het draait om
eigentijdse stijl en luxe. Fashion, travel, cars,
gadgets, you name it. Echt alles wat het leven
veraangenaamt wordt prijsgegeven achter een
chique zwarte cover. Trends worden op de voet
gevolgd en spraakmakende mensen komen aan
het woord. Een exclusieve verzamelgids met
internationale allure.
Pijlers
Travel | Cars | Watches | Food | Design | Fashion
BOOKAZINE
• Cover dat de naam ‘Black Book’ eer aandoet.
• Inhoud die alle geheimen bevat rondom
eigentijdse stijl en luxe in een nieuwe, trendy en
mannelijke look & feel.
Big. Meer dan 140 pagina's met uiteenlopende
verhalen en stijlvolle fotografie. Twee keer zo dik
als voorheen. Ons motto: Think big, the world is
your oyster.
Black. Aan de voorkant maar fris en wit aan de
binnenkant. Een black book als personal assistant
van iedere succesvolle man.
Book. Gegroeid van een magazine naar een
volwassen bookazine. Met dusdanig veel en boeiende content dat je 'm telkens opnieuw oppakt
en weer wat nieuws leest. De oudpapierbak blijft
dus leeg.

360-GRADENMERK
De hedendaagse man is zowel offline als online te
vinden. We bereiken hem dan ook via verschillende kanalen.
Crossmediale benadering
Met het magazine, bigblackbook.nl en social
media biedt het premium merk The Big Black
Book voor adverteerders tal van (doorplaatsings)
mogelijkheden met een hoog bereik, midden in
de doelgroep.
Contentmarketing
Op de juiste plek, met de juiste content, in de
juiste context. Daar ligt de essentie van The Big
Black Book. Onze redactie kan de boodschap
van uw merk feilloos naar een creatief concept
vertalen dat aansluit bij de doelgroep.
Verbreden bereik
Pelican Media biedt tevens offline en online
doorplaatsingsmogelijkheden naar onze andere
premium merken, zoals CARROS en Residence.
DOELGROEP
• 25+ jaar
• 80% man / 20% vrouw
• HBO, WO
• Gemiddelde tot hoge welstandsklasse
• Interesses: reizen, exclusieve auto's, horloges,
restaurants, design, mode, luxeproducten en
gadgets.

ADVERTEREN PRINT
The Big Black Book verschijnt twee maal per jaar en is verkrijgbaar in de losse verkoop. Het wordt tevens
meegeseald met CARROS; high-end magazine die zich op dezelfde doelgroep richt.
Tarieven
1/1 pagina 			
1/2 pagina 			
Cover 2 en 4 			
Cover 3 				
2/1 pagina 			
Openingsspread 			
Alle andere positie-eisen

€ 6.750
€ 5.063
niet beschikbaar
€ 7.425
€ 13.500
€ 15.525
+10%

Overige mogelijkheden
De redactie maakt in opdracht van partners boekjes of thematische gidsen die met het blad meegeseald
worden. Er wordt ook samengewerkt op het gebied van lezersaanbiedingen, prijsvragen, winacties, losse
inserts, promotiekaternen en advertorials.
Technische specificaties print
Basisomvang 			
144+4 pagina’s
Oplage 				55.000
Papier binnenwerk 			
115 grams Galerie Art Volume
Omslag 				
400 grams houtvrij gesatineerd mc
Buitenzijde omslag 			
Matlaminaat
Drukwijze				Vellen- en rotatieoffset
Bladspiegel 			
230 x 297 mm
Zetspiegel 			
210 x 270 mm
Bedrukking			Geheel full-colour
Aanleverspecificaties			
beide pagina’s apart met een overvul van 5 mm
RESERVEREN: order@pelicanmedia.nl
ADVERTENTIEMATERIAAL: gesloten CPDF-bestanden met een schone kleurproef.
AANLEVERADRES: materiaal@pelicanmedia.nl
BIJZONDERHEDEN: voor het meehechten of insteken van bijlagen wordt op verzoek offerte gedaan.

VERSCHIJNINGSDATA 2019
Reservering
Materiaal		
1. 03-05-2019
08-05-2019
2. 11-09-2019
16-09-2019
* Data onder voorbehoud

Verschijning
13-06-2019*
17-10-2019*

ADVERTEREN ONLINE
Bereik
Unieke bezoekers 		
Pageviews 		

30.000
97.000

Tarieven
Content
Advertorial (2 weken)
Branded content
1 week
		
2 weken
		
maand
Social post
per keer

€ 500
€ 500
€ 750
€ 1250
€ 100

Display (CPM)
Large rectangle		
Halfpage ad		
Billboard			

€ 40
€ 50
€ 60

CONTACT
Voor meer informatie over creatieve en effectieve advertentieen promotiemogelijkheden kunt u contact opnemen met:
Paul Laurey
E: paul.laurey@pelicanmedia.nl
T: +31(0)20 7581006
M: +31(0)6 513 203 98

The Big Black Book is een uitgave van Pelican Media.
Zekeringstraat 44-1, 1014 BT Amsterdam | tel. +31 (0)20 758 1000 | bigblackbook.nl

