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LONELY
PLANET

Lonely Planet is ’s werelds  
succesvolste reisuitgever. Al meer 

dan 40 jaar helpt Lonely Planet 
reizigers met informatie over elke 
mogelijke bestemming ter wereld. 

Naast de welbekende gidsen bestaat 
Lonely Planet uit een reiswebsite – 
lonelyplanet.com – met meer dan 

13 miljoen maandelijkse bezoekers, 
honderden special interest-boeken, 

apps en een bekroond reistijdschrift: 
Lonely Planet magazine. 

We believe travel when We believe travel when 
practised responsibly practised responsibly 
is a force for goodis a force for good



LONELY 
PLANET 
Magazine
Pijper Media publiceert in Nederland, 
België en Duitsland het maandelijkse 
reistijdschrift Lonely Planet magazine. 
Een inspiratiemagazine dat lezers door 
middel van prachtige reisfoto’s en 
bijzondere verhalen inspireert om hun 
eigen droomreis te maken. De unieke tips 
van Lonely Planet’s wereldwijde netwerk 
van reisexperts worden gebracht op een 
eerlijke, positieve en verfrissend wijze die 
je nergens anders zult vinden. Tien keer per 
jaar nemen we lezers mee naar het hart 
van een bestemming op een manier die 
geen andere reistitel kan evenaren.



CITYTRIPS 
Elk magazine wordt 

afgesloten met 
pagina’s vol citytrip-

inspiratie. Van 
wandelroutes tot 

stadse iconen

EXPLORE 
Reisnieuws, trips en 

ontdekkingen voor elk 
seizoen, met nieuwe 
hotels en tours, plus 
insider-tips van de 
experts van Lonely 

Planet

STORIES 
Persoonlijke en 

inspirerende reis-
verhalen van Lonely 

Planet-auteurs en 
onze maandelijke 

selectie van de beste 
lezersfoto’s

REPORTAGES 
Meeslepende 

verhalen en prachtige 
fotografie, plus 

praktische tips om 
lezers de handvaten 

te geven om een 
droomreis te maken

Redactionele pijlers



LONELY 
PLANET 
.nl
Sinds februari 2017 is lonelyplanet.nl live:  
een website met een dagelijkse portie 
reisinspiratie, waar praktische informatie 
te vinden is over (bijna) alle prachtige 
bestemmingen die er te vinden zijn op 
deze aardbol. De reisexperts van Lonely 
Planet publiceren er zinderende verhalen 
over ‘s werelds ultieme bestemmingen 
en ervaringen. De pijlers van de website 
zijn: avontuur, reizen met het hele gezin, 
cultuur, natuur, roadtrips, musthaves, 
budgetreizen, stedentrips, strandvakanties 
en tips & trends.



F  A-merk

F  Autoriteit op het gebied van 
reizen 

F  Sterk internationaal netwerk

F  Tekst en beeld van ’s werelds  
beste schrijvers en reisfotografen

F  Cross-mediaal aanbod van content

F  Positief, onafhankelijk en 
betrouwbaar

Daarom 
Lonely Planet



Lonely Planet heeft een divers lezerspubliek met één ding 
gemeen: het zijn allemaal fervente reizigers. Of het nu 
om een korte stedentrip gaat, een langere vakantie naar 
een ver land of een episch avontuur in de natuur dichter 
bij huis – onze lezers reizen graag en veel en zijn altijd 
op zoek naar een authentieke ervaring. De Lonely Planet-
lezer is nieuwsgierig, bereisd, hoogopgeleid en verdient 
modaal of bovenmodaal. 7 op de 10 van onze lezers 
is vrouw, 3 op de 10 man. Dit geldt voor zowel het 
magazine als onze website. Elke leeftijdsgroep is onder 
onze lezers vertegenwoordigd. Het magazine wordt het 
meest gelezen door dertigers (31%), op de voet gevolgd 
door zowel 50-plussers (21%) als twintigers (18%). Onze 
website wordt het meest bezocht door eind twintigers, 
dertigers en veertigers: samen vormen ze meer dan de 
helft van onze bezoekers. 

LONELY 
PLANET'S 
Doelgroep



Custom branded 
content

Advertorials

Display

De andere manier van reizen

DJOSER

Brochure?
DJOSER.NL of 071-512 64 00

Brochure?

Djoser Rondreizen
Meer dan 300 pagina's 

prachtige groepsrondreizen.

Djoser Wandel & Fiets
Beleef een land op 
een actieve manier.

Djoser Family
Ontdek de wereld 
met je kinderen.

Djoser Family Djoser Wandel & FietsDjoser Rondreizen

een actieve manier.een actieve manier.

I N  S A M E N W E R K I N G  M E T  P R O V I N C I E  F R I E S L A N D

ONTDEK DE TOP 10 
EUROPESE BESTEMMINGEN 

VOOR 2018

MAGAZINE

Geproduceerd door Lonely Planet magazine 

in samenwerking met  Visit Wadden

Ontdek de de 
WaddenWadden    

Een reis door 

UNESCO  Waddenzee 

Werelderfgoed

Mogelijkheden tot 
adverteren



Advertorials
Pluk de vruchten van de jarenlange 
reiservaring van Lonely Planet met  
op maat gemaakte advertorials.

F  Geschreven door onze reisexperts in 
de stijl en toon van Lonely Planet

F Een krachtige en effectieve manier om  
 uw merk te promoten

F  Aantrekkelijker en interessanter dan 
een reguliere advertentie

F   Zowel inspirerend als nuttig voor  
de lezer

F Een originele manier om uw merk 
 onder de aandacht te brengen



Custom  
branded content

I N  S A M E N W E R K I N G  M E T  P R O V I N C I E  F R I E S L A N D

ONTDEK DE TOP 10 
EUROPESE BESTEMMINGEN 

VOOR 2018

Er is een wereld aan Lonely Planet-content 
beschikbaar die ingezet kan worden voor 
custom branded producten. Pijper Media 
beschikt over een licentie om custom Lonely 
Planet-branded producten te creëren, van 
bijlages en bookazines tot (mini)gidsen. 

MAGAZINE

Geproduceerd door Lonely Planet magazine 

in samenwerking met  Visit Wadden

Ontdek de de WaddenWadden    
Een reis door UNESCO  Waddenzee WerelderfgoedSPONSORSHIP

Merken kunnen 
redactionele bijlagen  
en custom branded 

producten sponsoren F 

Logo op de cover ‘in 
samenwerking met’ F 

Advertentiepagina’s in 
het custom product



Tarieven

Genoemde tarieven zijn excl. btw en technische kosten

ADVERTENTIES AFMETING (B x H) PRIJS
1/1 pagina 228 x 300 mm € 4.500
2/1 OPENING SPREAD 456 x 300 mm € 9.000
2/1 SPREAD 456 x 300 mm € 8.750
1/2 PAGINA (horizontaal of verticaal) v: 112 x 300 mm, h: 228 x 148 mm € 2.750
1/3 PAGINA (horizontaal of verticaal) v: 74 x 300 mm, h: 228 x 98 mm € 1.500

ADVERTORIALS AFMETING (B x H) PRIJS
1/1 PAGINA 228 x 300 mm € 5.500 
2/1 SPREAD 456 x 300 mm € 12.250

OP 
AANVRAAG 

BESCHIKBAAR 
VOOR

F Bijlages 
F Inserts



Voorkeuren 
aanleveren
materiaal
F  Certified PDF-bestanden

F  300 DPI, CMYK kleurmodel

F  Kleurprofiel isocoated v2 300% (ECI))

F  Snijtekens rondom de pagina met  
minimaal 3 mm afloop

F  Minimum 6pt standaard lettertypes,  
10pt script en fine serif

F   Bestanden worden geaccepteerd via 
WeTransfer

Dit zijn vereisten voor een zogenaamde perfect bound 
tijdschrift gedrukt door rotatieoffset en bijgesneden tot 228 
x 300 mm. Gegevens moeten op de juiste grootte worden 
aangeleverd en voldoen aan deze digitale voorkeuren.



Editie februari maart april mei juni zomer september oktober november winter
Thema Overwinteren Weekenden Wild Roadtrips Aan het water Zomer Avontuur Duurzaam Culinair Best in Travel
Adv. deadline 8.1.21 5.2.21 5.3.21 9.4.21 7.5.21 04.06.21 06.08.2021 3.9.2021 8.10.2021 5.11.2021
Verkoopdatum 29.1.2021 26.2.2021 26.3.2021 30.4.2021 28.5.2021 25.6.2021 27.8.2021 24.9.2021 29.10.2021 26.11.2021

Deadlines 
& verkoopdata

OPLAGE: 
30.000 
BEREIK:

120.000

Data en thema's onder voorbehoud



Online

Social Media

49.000 
BEZOEKERS

Website

Bereik

* Deze tarieven zijn excl. btw

SOORT PRIJS*

Advertorial € 1.900

Sponsored story  
Advertorial + social + nieuwsbrief item

€ 2.750

Display banner
per 1000 pageviews

€ 20

20.000 
VOLGERS

25.000
VOLGERS

74.000
PAGEVIEWS



Tarieven



MAGAZINE 
NEDERLAND

Lonely Planet magazine Nederland 
wordt uitgegeven door: 

Pijper Media 
Stettinweg 15 
NL - 9723 HD Groningen 
 www.pijpermedia.nl 
 +31 50 544 58 15

We horen 
graag van je!
Neem voor advertenties, 
advertorials en custom branded 
content contact op met: 

TJITSKE KINGMA
 t.kingma@pijpermedia.nl 
 +31 (0)88 654 40 13 
  www.lonelyplanet.nl




