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Entertainment Business is al ruim 40 jaar hét vakplatform voor de homeentertainmentbranche. Binnen onze tweemaandelijkse vakuitgave, de
online nieuwsportal en dagelijkse nieuwsbrieven stemmen wij de inhoud
af op de informatiebehoeftes van de entertainmentprofessional. De
ontwikkelingen in de muziek-, gaming- en filmwereld worden door onze
redactie op de voet gevolgd, in kaart gebracht en van duiding voorzien.
Onze lezers
Vakuitgave Entertainment Business verschijnt jaarlijks met zes reguliere
edities in een oplage van 2.450 stuks. Daarnaast verschijnt de EB Gamespecial
elk jaar éénmalig in een verhoogde oplage. De uitgaven liggen op zowel
winkel- als hoofdkantoorniveau bij onder meer:
• retail/detailhandel,
• industrie/producenten (muziek-, film- en game-industrie),
• toeleveranciers, branche- en collectieve beheerorganisaties,
• landelijke radio- en tv-stations, redacties van bladen, relevante
nieuwsportals, etc.
Kortom, EB heeft een breed mediabereik en bereikt nagenoeg alle
professionals die werkzaam zijn in de home-entertainmentbranche.
Jouw bedrijf uitlichten binnen onze media?
Lees verder voor een overzicht van de verschillende opties en bijbehorende
tarieven.

ENTERTAINMENT BUSINESS

‘Republic Of
Gamers staat
voor kwaliteit
en passie’
Dirk Jan Hartog over de
grootse plannen van Asus

SPECIAL

Geert Driessen over het succes van Sounds in Venlo
Dutch FilmWorks opent jacht op illegale downloaders
Interview Tim Knol: “Ik maak geen cd’s voor het geld”
Benoît Bouchez heeft hoge verwachtingen van PS VR
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Vakuitgave
Entertainment Business
Oplage: 2.450

www.entertainmentbusiness.nl
40.000 bezoekers/maand

EB nieuwsbrief
4.500+ adressen

/entertainmentbusiness
2.250 followers

@EB_Nieuws
3.500+ followers

ENTERTAINMENT
BUSINESS
TARIEVEN*
• 1/1 advertentiepagina
1x
€1.350,3x
€1.125,- per stuk
6x
€950,- per stuk

420 mm

297 mm

297 mm

210 mm

1/1 advertentie
pagina

 2/1 advertentiepagina

• 2/1 advertentiepagina		
€2.000,1/1 advertentiepagina €1.350,420 mm
297 mm

210 mm
297 mm

VOORKEURSPOSITIES
• Cover + 2/1 pagina
hoofdinterview
€3.250,-

2/1 advertentiepagina €2.000,-

ENTERTAINMENT BUSINESS

• Openingsspread pg. 2+3
€2.500,• Backcover			
€1.950,-

25 jaar NMUV
Niels Walboomers en Ad Heskes
over de geschiedenis en de
ambities van de Nederlandse
Muziek Uitgevers Vereniging

*alle tarieven zijn exclusief btw

SPECIAL

GROOTHANDEL & DISTRIBUTIE

Interview Tim Kuik: BREIN ligt op ramkoers voor 2018
Chris Roorda over zijn nieuwe vinylperserij Deepgrooves

52
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57
59
61

Voorbereid op de toekomst
Vendor Service Nederland (VSN)
Hole In The Wall
PBM
Micromedia
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Warner Music Benelux scoort met nationale artiesten
Achtergrond: de succesformule van filmdienst Pathé Thuis
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• Special: Groothandel
& Distributie

Vragen of abonneren?
Neem contact met ons op.
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Coverpositie + 2/1 pagina
hoofdinterview €3.250,-

Openingsspread pg. 2+3 €2.500,-

# EB

RESERVEREN

AANLEVERDEADLINE

VERSCHIJNT

EB – februari 2018
EB – april 2018
EB – juni 2018
EB – augustus 2018
EB Gamespecial – sep. 2018
EB – oktober 2018
EB – december 2018

17 januari 2018
21 maart 2018
16 mei 2018
18 juli 2018
22 augustus 2018
19 september 2018
21 november 2018

22 januari 2018
26 maart 2018
21 mei 2018
23 juli 2018
27 augustus 2018
24 september 2018
26 november 2018

2 februari 2018
6 april 2018
1 juni 2018
10 augustus 2018
7 september 2018
5 oktober 2018
7 december 2018

ABONNEMENTEN
JAARABONNEMENT EB		

HALFJAARABONNEMENT EB + EB LIVE

• 6 x EB
€125,• 3 x EB
•E
 B Gamespecial 		
•E
 B Gamespecial
•E
 B Festival Guide
• 3x EB Live
		
• EB Festival Guide

€125,-

SPECIALS

1/1 PAGINA DEELNAME

In ieder nummer van Entertainment Business staan we uitgebreid stil bij
trends en ontwikkelingen rond specifieke thema’s in verschillende specials.
Naast het algemene openingsartikel bieden we de gelegenheid om je eigen
organisatie, visie en ambities uit te lichten aan de hand van een commercieel/
redactionele deelname.

Advertentie

Redactioneel

2/1 PAGINA DEELNAME

Opzet voor specialdeelname is als volgt. In ruil voor elke commerciële
plaatsing ontvang je een evenredige hoeveelheid redactionele ruimte, die
in samenspraak met onze redactie wordt opgetekend aan de hand van een
(telefonisch) interview.
Naast de fysieke verspreiding plaatsen we alle specials door op onze
homepage www.entertainmentbusiness.nl (40.000 bezoekers per maand)
en wordt hij via een aparte specialmailing uitgestuurd naar 4.500+
e-mailadressen.

# EDITIES

SPECIALS

EB – februari 2018
EB – april 2018
EB – juni 2018

Edison Pop
DVD & Blu-Ray / Vinyl
Kids Special / Kaart- & Bordspellen /
Advocatuur
BUMA NL / Publishing Special
EB Gamespecial 2018
Licensing & Merchandising / POS Special
Groothandel & Distributie / On-Demand

EB – augustus 2018
EB Gamespecial – sep. 2018
EB – oktober 2018
EB – december 2018

Advertentie

Redactioneel
Kortom, deelname in een
special met een relevant
thema, is dé manier om jouw
bedrijf op een inhoudelijke
manier uit te lichten en jouw
boodschap richting de hele
industrie uit de doeken te
doen. Bekijk links de Special
Planning om te zien welke
specials aansluiten bij jouw
vakgebied.
Voor meer informatie of
het samenstellen van een
packagedeal, neem contact
op met Mitchel van der
Heide of Jeroen van der Lee
via sales@imediate.nl | +31
35 646 5800.

ONLINE

TARIEVEN *
EB BANNERING
Formaten Specificaties
Liggend
620 x 120px
Blok
300 x 250px

Met onze website www.entertainmentbusiness.nl bereiken wij maandelijks gemiddeld 40.000 unieke bezoekers.
Dagelijks lichten wij de nieuwste ontwikkelingen binnen
het home- en live-entertainmentlandschap uit en plaatsen
wij artikelen uit EB en EB Live door, evenals de specials uit
beide magazines.

2 weken 4 weken
€650,- €1.100,€550,- €1.000,-

*incl. plaatsing in dagelijkse EB-nieuwsbrief
**minimale afname is twee weken

EB LIVE NIEUWSBRIEF BANNERING
Formaten Specificaties 2 weken 4 weken
Liggend
620 x 120px
€250,- €425,Blok
300 x 250px
€225,- €400,-

Verder versturen we een dagelijkse nieuwsbrief gericht op
home-entertainment naar 4.500+ e-mailadressen. Hiermee
voorzien we onze abonnees van een dagelijks overzicht van
de belangrijkste ontwikkelingen binnen de sector.

HOMEPAGE TAKE-OVER

Via bannering kun je jouw bedrijf extra onder de aandacht
brengen binnen onze online uitingen. Daarnaast
lichten wij ook vacatures binnen de home- en liveentertainmentsector uit op onze homepage, nieuwsbrieven
en socials. Hierbij een overzicht van de mogelijkheden en
bijbehorende tarieven.

€1.000,-/week

EB JOBS *
Vacatureplaatsing

1x
€650,-

3x
€520,-

(*incl. doorplaatsing onderstaande kanelen)

*alle tarieven zijn exclusief btw

EB-Nieuwsbrief

Liggend 1

BLOK 1

TAKE-OVER

TAKE-OVER

EB-Website

BEREIK

Liggend 1

www.entertainmentbusiness.nl
Bezoekers: 40k/maand

EB Nieuwsbrief
4.500+ abonnees

EB Live Nieuwsbrief
Liggend 2

BLOK 2

Liggend 2
BLOK 1

BLOK 2

3.750+ abonnees

Twitter @EB_Nieuws
3.500+ followers

 acebook F
entertainmentbusiness
2.250+ likes

BAKKIE DOEN?
Mitchel van der Heide
Salesmanager
Mitchel.vanderheide@imediate.nl
Mob: +31 6 5094 9656 /

+31 35 646 5805

Jeroen van Trierum
Hoofdredacteur
Jeroen.vantrierum@imediate.nl
+31 35 646 5813

Vragen? Meer weten? Of gewoon even hallo zeggen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Tarik Lahri
Accountmanager
tarik.lahri@imediate.nl
+31 35 646 5804

Arendstraat 53, 1223 RE Hilversum

+31 35 646 5800

www.imediate.nl

Arnold le Febre
Eindredacteur
arnold.lefebre@imediate.nl
+31 35 646 5810

