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Waarom Soundz?

In Soundz lees je nieuwtjes, reportages, 
interviews met BN’ers over hun muzieksmaak 
en verdiepende achtergrondverhalen over 
pophelden en hun legendarische platen. 

Dit alles ondersteund door veel mooie foto’s. 
Uiteraard ontbreken ook de 
albumbesprekingen niet.

Soundz Live is het nieuwe vrijdagavond 
programma van Radio Veronica. 

Met presentatie in handen van Carsten van 
Dijk en Soundz-hoofdredacteur Jean-Peal 
Heck begin je het weekend met veel 
liveoptredens en interviews van Nederlandse 
en buitenlandse artiesten. 

Je hoort Soundz Live elke vrijdag van 19.00 
tot 22.00 uur.

Via de Soundz Podcast is maandelijks  het 
laatste nieuws over artiesten uit het magazine 
en muziek in The Underground.

In de Soundz Tapes gaat Leo Blokhuis in 
gesprek met Jean-Paul Heck over een 
popartiest die in het archief van ruim 4000 
tapes (unieke interview-opnames van 
afgelopen 30 jaar) terug te vinden is en 
bespreken in de aflevering onderdelen van 
deze opnames.  



De doelgroep bestaat uit muziek liefhebbers in de 
leeftijdscategorie 30+. 

Zij hebben een modaal tot bovengemiddeld inkomen en een 
grote interesse voor alles wat met muziek te maken heeft.

Drinken met genoegen een (speciaal)biertje, een goed glas 
wijn of een non-alcoholisch smaakverfrisser. Verder gaan zij 
graag uit en bezoeken regelmatig concerten en festivals. 

Andere interesses zijn mooie muziekproducten zoals luxe 
audio apparatuur, Cd-box sets, vinyl, mooie hi�producten. 
Maar ook horloges, kleding, schoenen, auto’s en motoren 
hebben de aandacht

De doelgroep



Editie Sluiting Verschijning
Soundz 1 14 februari 15/16 maart

Soundz 2 18 april 13/14 mei

Soundz 3 20 juni 14/15 juli

 Soundz 4  29 augustus  22/23 september

 Soundz 5  10 oktober 3/4 november
 Soundz 6  28 november  22/23 december

Verschijningstabel 2022

Het magazine komt zes keer per 
jaar uit in een oplage van 20.000
exemplaren.

Het bereik is 350.000 personen via 
losse verkoop, abonnementen, 
leestafels en leesmappen

Het magazine

Voorbeeld covers uit 2021



Formaat     

1/1 pagina: 230 x 300 mm Staand
1/2 pagina: 101 x 286 mm Staand of
216 x 136 mm Liggend

Let op : alle formaten met 3mm 
a�oop rondom 

Technische gegevens

Drukprocédé: vellen-offset

Materiaal: Certi�ed PDF, Resolutie minimaal 300 dpi
Papiersoort: omslag: 200 grams houtvrij mat M.C.
Binnenwerk: 80 grams lichthouthoudend gesatineerd M.C.

Advertentie 
tarieven

2/1 pagina: € 2750
1/1 pagina: € 1750
1/2 pagina: € 950

 
Prijs covers 35% toeslag op 1/1 paginaprijs 

M.C.



De Specials
 

Het special komt uit in een oplage van 40.000 fysieke exemplaren en Digitaal via 
Soundzlife Platform.

 
In 2018 hebben wij special gemaakt over het 50-jarige jubileum van The White Album van 

The Beatles.
 

Het bereik was toen > 1,000.000 personen via losse verkoop, doordrukken, platenzaken, 
leestafels en leesmappen.

 
In 2021 hebben wij special gemaakt over de Comeback van ABBA

 
Het bereik was toen > 2,000.000 personen via online, losse verkoop, doordrukken, 

platenzaken, leestafels en leesmappen.
 

In 2021 hebben wij ook de 
Hitjescollege Scheurkalender 
2022 gemaakt voor de ultieme 

dagelijkse muziekbeleving    



Soundz 
Online

Formaten   Speci�caties       2 weken   4 weken
Full banner   965 x 126 pixels   € 30,- CPM   € 180,-   € 360,-
Sidebar groot  300 x 500 pixels   € 25,- CPM  € 150,-    € 300,-
Sidebar klein  300 x 150 pixels   € 15,- CPM  € 100,-    € 200,-

500 woorden (originele content) 
plus (rechtenvrije) afbeelding: 
€ 375,-

Blijft 2 weken bovenaan staan. 

Doorplaatsen naar Facebook 
pagina en nieuwsbrief is in totaal 
€ 450,-   

Banners

Advertorial en Branded content      

Website



Positionering op de Website

sidebar 
groot

sidebar klein

Full banner

advertorial 
of branded 

content



Soundz 
Online

Socials

Item € 250,-

Speciale aanbieding van een CD, concert, 
merk of dienst in de huisstijl van Soundz.

Tekst: 275 tekens inclusief spaties en 
exclusief link

Foto: 600 pixels breed, die wij rechtenvrij 
mogen gebruiken

6842 volgers 

972 volgers 

Aantal volgers: 6758 



Soundz 
Online

Nieuwsbrief

Item € 250,-

Speciale aanbieding van een 
CD, concert, merk of dienst in 
de huisstijl van Soundz.

Frequentie: 2x per maand
Bereik: 5231 e-mailadressen
Tekst: 70 woorden + link
Foto: 600 pixels breed, die wij 
rechtenvrij mogen gebruiken



   
Neem contact op met Peter Schrijver 
Mail naar: peter@soundz.nl of bel +31 (0)6-532 11 535 

Meer informatie?


