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De 4e editie van hét zomerboek van de makers van &C

De 4e editie &C’s Zon, Zee, Zomerboek
Bereik &C Magazine: 222.000 (NOM 2020 IV)
Bereik andc.tv 670.000
Unieke gebruikers 1.500.000
Pageviews
Instagram: 191.000 volgers
Facebook: 102.000 fans
Nieuwsbrief: 65.000 abonnees
Chantal Instagram: 196.000 volgers
Chantal Facebook: 540.000 fans

Simone

Ambitious Socializer Being there
25 - 35
Simone staat midden in het leven. Ze is actief, een
socializer. Ze wil niks missen, kent de laatste trends,
maar geniet ook van huisje-boompje-beestje.
Ze heeft een rijk leven, waarin vriendschap, de
liefde en het starten van een gezin een rol spelen,
naast het zetten van vervolgstappen in haar
carrière. Ze is vlak bij de doelen die ze zichzelf
heeft gesteld, of heeft die inmiddels bereikt.

Esmée

Carin

Eager Beaver Getting there
20 - 30

Balanced Epicurean Staying there
30 - 45

Esmée is ambitieus en competitief in alles wat ze
doet en wie ze wil zijn. Ze legt de lat hoog, wil de
beste zijn, en heeft allerlei doelen voor ogen –
zowel privé als in haar carrière. Sterk en succesvol
zijn, er goed uitzien, een mooi huis en een goede
baan hebben, geliefd zijn door de mensen om haar
heen en gelukkig worden in de liefde, iets
betekenen, ertoe doen. Ze is er nog niet, but she’s
getting there.

Carin heeft haar zaakjes op orde. Ze staat midden
in het leven, maar snapt ook het belang van het
vinden van rust en relativering daarin. Ze heeft
diverse stappen gezet in haar carrière, en krijgt
wellicht te maken met de uitdaging van het hectische
gezinsleven. Ze hecht er waarde aan om altijd
zichzelf te blijven en zelfstandig te zijn – ook bij
tegenslagen. Ze heeft een volwassen stabiliteit in
haar leven.

Met de special van &C geven we een kickstart aan de zomer van
een vrouwelijke doelgroep van 25 t/m 35 jaar (core). En merken
kunnen zich aan deze unieke zonnige content verbinden.
We bieden diverse mogelijkheden:
• 1/1 of 2/1 advertentie of advertorial.
• Plusproposities zoals een coverpas of insert.
• Sponsoring van de fotografie van de mode- beauty of foodshoot
(zie hiernaast).
• Editor’s Picks op shopping pagina’s.
Ook een online doorvertaling naar andc.tv. inclusief social media is
mogelijk. En we denken graag op maat mee voor branded (video)
content concepten via &C BrandStudio.

Print mogelijkheden
Advertentie en advertorial
• 1/1 pagina 				 € 5.500
• 2/1 pagina 					 € 11.000
• Editor’s Pick op een shopping pagina		 € 1.250
Premium posities openingsspread (2/1) en C4 (1/1) mogelijk
en onder voorbehoud van de &C-planning.
Meerkosten advertorials € 1.250.

Plusproposities*
Coverpas vanaf		 € 120/1.000
Insert vanaf		 € 100/1.000
Sample vanaf		 € 80/1.000
Plakkaart vanaf		 € 60/1.000
*Coverpas, samples en plakkaart in combinatie met afname van
een pagina. Alle prijzen zijn exclusief btw en productiekosten.

Tarieven online
www.andc.tv
Online branded content

Branded content wordt op basis van een briefing met de
welbekende &C-knipoog geschreven. Het pakket bestaat uit:
Een
Een
Een
Een

advertorial op andc.tv (incl. stillbeeld)
Facebook-teaser
Instagram-story-swipe-up
item in de wekelijkse nieuwsbrief

Total package vanaf €5.500 excl. productiekosten vanaf €1.250
netto.

Way of working

Het pakket dient als totaal te worden afgenomen
Elk social kanaal linkt naar de advertorial. In de advertorial
is te linken naar een externe campagnepagina.
Plaatsing onder voorbehoud van contentplanning &C.
Voor livegang is er een previewronde en na afloop van de
campagne delen we statistieken middels een rapportage.
KPI’s worden voorgaand besproken.

Branded content partnership C&A

Advertorials en advertenties

Specificaties
Formaat 192 x 250 mm portrait
Omvang 216 pagina’s
Oplage circa 50.000
Pakketten &C7 + &C’s Zon, Zee, Zomerboek, &C8 + &C’s Zomerboek Aanleverspecificaties bladspiegel 192 x 250 (bxh)
Zetspiegel 150,4 x 213,4 (bxh) witmarges: kopwit, staartwit en
snijwit 18,3 mm en het rugwit (de kant van de vouw) 23,3 mm. Bij
aflopende advertenties 5 mm afsnede rondom toevoegen.
Advertenties Advertenties dienen als ‘single page’ PDF geleverd
te worden (1 pagina per bestand). Lever voor een spread dus 2
documenten aan. Kleurprofiel PSO LWC Improved
Sluitingsdatum advertenties 7 mei 2021
In de winkel vanaf 15 juni 2021 voor een periode van circa
10 weken.

Sales

Amanda van der Meer
amanda.van.der.meer@andcmedia.nl

Marketing

Lotte Coumans
lotte.coumans@andcmedia.nl

Het &C Zomerboek

Na de succesvolle edities van het zomerboek in 2018, 2019 en 2020 verschijnt op 15 juni 2021 de vierde en nieuwste editie van het &C Zomerboek.
Van de makers van &C, het 360°-mediamerk van Chantal Janzen met een
maandelijks magazine, website, specials, online platform, live events en de
&C Store.

Zet je tanden in de zomer

Het Zomerboek is een &C Special waar je ook deze zomer niet
zonder kunt – onafhankelijk van of we nou op vakantie kunnen of niet. Na
een jaar met veel binnen zitten heeft iedereen wel
behoefte aan een zonnetje en een glimlach op het gezicht. Omdat je vakantiedagen toch op moeten, de zomer ideaal is om vrij te
nemen, en er dan niets fijner is om even lekker ontspannen met een magazine in je handen te zitten.
We helpen onze lezers eigenhandig die uren op het balkon of op het
strand door te komen met easy vertier en grappige anekdotes, we tippen
wat er allemaal nodig is om de zomer door te komen - zowel op fashionals beautygebied -, delen goede verhalen uit
eigen koker, en natúúrlijk is er een zomerhoroscoop. Kortom, we zetten de
tanden in de zomer.
Ook in &C Zomerboek: korte verhalen van bekende schrijvers zoals Alma
Mathijsen, Suzanne Vermeer, Marion Pauw, Babs Gons en de eerste twee
hoofdstukken uit het nog niet verschenen boek Wie niet horen wil van Nicci French. Kortom: 30 pagina’s extra leesplezier!

