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Hoofdredacteur 
Annelies

Glamour
Royals
Celebs
Beauty 

Lifestyle
Fashion

 

Met veel plezier maken we, al 26 jaar, de grootste 
glamstyle glossy van Nederland. Beau Monde maakt 
het leven een stukje mooier. In het magazine, op 
events en online. 
We zijn altijd op zoek naar interactie en geloven  
in langdurige relaties. Met onze lezeressen én  
met onze adverteerders. 
Graag denken we met u mee over hoe u de  
Beau Monde-vrouw het beste kunt bereiken. 
Drinkt u eens een glas bubbels met ons (koffie  
mag ook...) en laten we proosten op een mooie  
samenwerking!

xxx Annelies Pijper



Expert in beauty, 
glamour en luxe  
• Sterk A-merk
Altijd positief, met 
een grote glimlach 
•  Deskundige  

beauty-, fashion-  
en lifestyle-editors 

Hoge en sterke 
lezer-blad-binding 



Kerndoelgroep is de vrouw vanaf 25 jaar,  
al is niet haar leeftijd het uitgangspunt,  
maar haar interesses en leefwereld. Zij...

  houdt van glamour en kan zich luxe permitteren
  is zeer geïnteresseerd in mode en beauty;  
de vrouw die nooit onopgemaakt de deur uitgaat  
  houdt van uitgaan, reizen, lekker eten (buiten  
de deur of thuis met gasten), en van een mooi  
verzorgd huis 
  is bovengemiddeld dol op winkelen (ook online)  
en geeft daar relatief veel geld aan uit 
  staat middenin het leven, heeft een druk sociaal 
bestaan 

Doelgroep



beaumonde  .nl
  celebs alle ins & outs op het gebied van showbizz
  royals het laatste nieuws, sprookjesjurken,  
insider verhalen, tranen en tiara’s
  beauty how to’s, hacks en trends 
  lifestyle hotspots & hot news over culi, interieur,  
binnenblijven en uitgaan
  fashion trends, van catwalk naar kast, get the looks en steel de stijl

Tarief online
  € 2.250 advertorial
  € 1.700 item in nieuwsbrief only 
  € 3.500 sponsored story 
  € 1.900 winactie
  € 1.000 social only

(Bij alle non-spot inzet berekenen wij productie-
kosten. Per item wordt het tarief bepaald.)

SOCIAL MEDIA
 26.000 volgers
 11.800 volgers
 23.700 volgers

CIJFERS
 1.800.800

unieke bezoekers
 4.500.000 pageviews
 18.000 nieuwsbrief

leden



Hét glamourevent waar tout bekend  
Nederland graag een entree maakt.  
Media staan in de rij (en langs de 
rode loper) om verslag te doen van 
de glamourvolle avond, waarop 
fashion en beauty awards worden 
uitgereikt aan BN’ers.

Interesse in sponsoring van de Beau  
Monde Awards? We maken graag 
een passend voorstel voor u.   

Beau Monde 
Awards



Tijdens een Masterclass worden bezoeksters 
ondergedompeld in de Beau Monde-wereld 
van glamour, gloss, goud en gezelligheid. Een 
perfecte gelegenheid om uw merk of product in 
de spotlights te zetten. Een Masterclass kan om 
één merk draaien, maar ook om verschillende 
brands. Er kan ruimte zijn voor 20 bezoekers, 
maar ook voor 400 fans van Beau Monde. 

Interesse in een Masterclass? We maken graag 
een passend voorstel voor u. Prijs vanaf € 7.500

Beau Monde 
Masterclass

Zet je merk in de 
spotlight



ONLINE

• nieuwsbrief Uw merk in tekst 

& beeld onderdeel van  

de mail-nieuwsbrief aan  

Beau Monde-lezeressen en 

-fans. Vanaf € 1.700

• advertorial Uw merk in tekst 

& beeld in editorial-style artikel 

op de website. Vanaf € 2.250

• sponsored story Uw merk in 

editorial style in Insta-story en/

of social media. Vanaf € 3.500

• banner/advertentie Uw eigen 

materiaal op een online top-

positie. Vanaf € 5 CPM

PRINT

• branded content Uw merk  

in tekst & beeld in een editorial 

artikel in het blad (eventueel 

gecombineerd met online 

aandacht).  

• advertorial Uw merk in tekst 

& beeld op een (eventueel 

gedeelde) commercieel herken-

bare pagina (Showstopper). 

• advertentie Uw eigen  

materiaal op een positie naar 

keuze in het magazine. 

• actie Uw merk participeert  

in wedstrijden/winacties/ 

prijzenfestivals etc. 

• inserts vanaf € 50,- per 1000

• specials Meesealen van 

samples, (kortings)passen, 

flyers... Alles kan. 

Vraag onze salesmanagers naar 

mogelijkheden en tarieven.

 

Laat jezelf  
zien in (en met) 
Beau Monde

Technische gegevens

Bladspiegel: 220 x 275 mm

Aanleveren materiaal

Digitale bestanden in het  

bestandsformaat Certified  

PDF MagazinAds_1V4 (CMYK). 

Advertenties graag  

aanleveren met snijtekens  

op bladspiegelformaat. 



BEAU MONDE 1

Thema: New Beginnings  

Verschijningsdatum: 5 januari 2022

Deadline materiaal:  15 december 2021

BEAU MONDE 2 

Thema: Valentijn   

Verschijningsdatum: 2 februari 2022

Deadline materiaal: 12 januari 2022 

BEAU MONDE 3 

Thema: Beauty 

Verschijningsdatum: 2 maart 2022

Deadline materiaal: 9 februari 2022 

BEAU MONDE 4

Thema: Wedding 

Verschijningsdatum: 6 april 2022

Deadline materiaal: 16 maart 2022  

BEAU MONDE 5

Thema: Lente 

Verschijningsdatum: 4 mei 2022

Deadline materiaal: 13 april 2022 

BEAU MONDE 6

Thema: Lust, liefde & lingerie

Verschijningsdatum: 1 juni 2022

Deadline materiaal: 11 mei 2022

BEAU MONDE 7

Thema: Holiday

Verschijningsdatum: 6 juli 2022 

Deadline materiaal: 15 juni 2022

BEAU MONDE 8 

Thema: Hittegolf

Verschijningsdatum: 3 augustus 2022 

Deadline materiaal: 13 juli 2022

BEAU MONDE 9

Thema: Fashion 

Verschijningsdatum: 7 september 2022

Deadline materiaal: 17 augustus 2022

BEAU MONDE 10 

Thema: Interior

Verschijningsdatum: 5 oktober 2022 

Deadline materiaal: 14 september 2022 

BEAU MONDE 11

Thema: Jewels 

Verschijningsdatum: 2 november 2022

Deadline materiaal: 12 oktober 2022

BEAU MONDE 12

Thema: Christmas 

Verschijningsdatum: 7 december 2022

Deadline materiaal: 16 november 2022

SPECIAL 1

Thema: Royalty 

Verschijningsdatum: 23 maart 2022

Deadline materiaal: 2 februari 2022

SPECIAL 2

Thema: Age is just a number

Verschijningsdatum: 21 september 2022 

Deadline materiaal: 31 augustus 2022 20
22 TARIEF 

ADVERTENTIES 
€ 2.450   ½ pagina 
€ 4.900 1/1 pagina
€ 9.800 2/1 pagina

Ook is het mogelijk 
dat de redactie pagina’s 
opmaakt in de look & 
feel van Beau Monde. 

(10% boven op 
het tarief)

Themaʼs
FACTS 

Bereik (excl. online) 
153.000 
Oplage 
26.819 

BR
O

N
: N

O
M

 M
ED

IA
 2

01
9 

Q
3 

T/
M

 2
02

0 
Q

2



Meer 
informatie over 
adverteren of 

samenwerken?
Ajo van Vulpen 

ajo.vanvulpen@pijpermedia.nl
06 22 03 17 40

Emma Berkhout (Brand Partnerships Manager)   
emma.berkhout@pijpermedia.nl

06 40 85 75 08  


