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MEDIA KIT 2022/2023
WEBSITE TRIPTALK.NL
MAGAZINE TRIPTALK

SOCIALS INSTAGRAM & FACEBOOK

ONAFHANKELIJK EN SNEL GROEIEND REIS INSPIRATIE PLATFORM

Travel with us!
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IN EEN NOTENDOP

ONLINE
•    Triptalk.nl > 300.000 unieke bezoekers (jaar)

•  Aantal artikelen 1000 (begin 2022)

•  Aantal eigen foto’s > 10000

•   Aantal bestemmingen > 70

•  Domein Autoriteit 40 (Ahrefs.com) begin 2022

OFFLINE 

•  3 stijlvolle Triptalk magazines per jaar

•  Team van ervaren reis journalisten

•   Unieke vormgeving en beeldmateriaal

•  Distributie via boekwinkels AKO/BRUNA/Primera en AH

•   Abonnees en digitaal via Luchtvaartnieuws

KERNWAARDES
• Onafhankelijk

• Passie voor reizen

• Kwaliteits bewust

• Flexibel

Triptalk is gestart in 2019 met de overtuiging om voor onze Nederlandse en Belgische reizigers een 
platform te bieden waar nieuwsgierige mensen nuttige tips en mooie reisreportages kunnen vinden.
Cultuur, lokale tips en persoonlijke ervaringen van onze reisjournalisten voeren de boventoon.
Daarnaast geven we handige tips en adviezen wanneer en waar reizen te boeken

We zetten ons dagelijks in :

• voor een up-to-date snel groeiende website met waardevolle artikelen.

• selecteren schrijvers en reis content voor ons prachtige magazine TripTalk.

• plaatsen attractieve content op de social kanalen.

• geven tips wanneer er reis aanbiedingen zijn en waar te boeken.

We richten ons met name op de Nederlands sprekende reizigers die op zoek gaan naar onafhankelijke reisinformatie en persoonlijke 
tips over bestemmingen. Triptalk zet hiervoor passievolle “creators” in, die willen bijdragen om een goed beeld te schetsen over een 
bestemming. Wij zijn opzoek naar de persoonlijke ervaringen in woord en beeld. Hoe is de sfeer in een stad? Waar kun je terecht voor het 
beste (vegetarische) eten? Waar vind je de meest unieke slaapplekken en welke hotspots mag je absoluut niet missen? Daar geeft Triptalk 
het antwoord op.

In samenwerking met ons netwerk in de reiswereld houden we onze tips actueel en bieden een onafhankelijke en frisse blik op reizen.
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Profiel
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WEER OP REIS!
ZAKYNTHOS:
50 tinten blauw

25 X
hotspots in Rome

Dwars door de 

AFRIKAANSE 
BUSH

EXTRA FOTOREPORTAGE PATAGONIË

OOK ZO'N ZIN OM WEER TE REIZEN?

CYCLADEN, JAPAN, MALLORCA, WILLEMSTAD, YONNE,
ZWARTE WOUD, TIPS & TRENDS, BOOKCLUB, FUN FACTS 

HET JUWEEL VAN DE
MIDDELLANDSE ZEE

Mei 2022 #12

INTERVIEW JUDITH DE LEEUW
SLAPEN IN PLANTAGE ROCOCO 

AVONTUURLIJK ALBANIË 
HIKEN IN OLDEDALEN NOORWEGEN

TRIPTALK.NL / €7,95

8 719325 841732

0 1 2 2 2

Lezers over hun
vakantieliefde

“HIJ WAS STRIPPER”

Met de camper door

AMERIKA

BP

Jamaica

September 2022 #13

INTERVIEW F1-PITREPORTER STÉPHANE KOX 
ONTWAKEN IN EEN SENSUELE ESCAPEROOM

48 UUR IN GROEN LONDEN
OP AVONTUUR IN TURKIJE

TRIPTALK.NL / €7,95

8 719325 841732

0 1 3 2 2

Backpacken
door vriendelijk

VIETNAM

De driftige peuter van de
Atlantische Oceaan

GRAN CANARIA

BP

“YAH MAN, MOET JE DOEN”

RELAXEN OP
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TARIEVEN MAGAZINE TRIPTALK 
MAGAZINE

Hét magazine voor 
reizigers die op zoek 
zijn naar een portie 

inspiratie of even weg 
willen dromen naar 

de andere kant van de 
wereld

In TripTalk lees 
je onder andere 

reisverslagen over 
‘nieuwe’ en bekende 

bestemmingen, 
interviews met 

reisdeskundigen, 
fotoreportages 
én de leukste 

reisweetjes, reistips en 
reisaccessoires. 

Distributie via onder andere 700 AKO/Primera/Bruna winkels door Nederland.

Oplage magazine TripTalk:
Print:   5000 (Winkels en abonnees)
Digitaal:  8.900 TripTalk en via Luchtvaartnieuws abonnees 

Jamaica

September 2022 #13

INTERVIEW F1-PITREPORTER STÉPHANE KOX 
ONTWAKEN IN EEN SENSUELE ESCAPEROOM

48 UUR IN GROEN LONDEN
OP AVONTUUR IN TURKIJE

TRIPTALK.NL / €7,95

8 719325 841732

0 1 3 2 2

Backpacken
door vriendelijk

VIETNAM

De driftige peuter van de
Atlantische Oceaan

GRAN CANARIA

BP

“YAH MAN, MOET JE DOEN”

RELAXEN OP

Editie Verschijningsdatum Uiterste aanleverdatum

14 Dinsdag 20 december Dinsdag 30 november

15 Dinsdag 25 april Dinsdag 4 april

16 Dinsdag 22 augustus Dinsdag 1 augustus

VERSCHIJNINGSDATA 2022/2023

Formaten 1 - 2 keer 3 - 4 keer

Spread 2 and 3 € 2.795 € 2.595

Spread € 2.695 € 2.395

Cover achterzijde € 2.295 € 2.195

Hele pagina € 1.695 € 1.495

1/1 pagina advertorial € 1.895 € 1.695

1/2 advertentie 

 1/4 advertentie prijs

€ 795 
 
€ 495

€ 695

€ 395

ADVERTENTIES

Aanleverspecificaties: Spread (400 x 282 mm) en hele pagina (210 x 297 
mm). De bladspiegel is 210 x 297 mm (A4-formaat), plus 5 mm overloop. 
(Bladspiegel uitsluitend van toepassing bij een 1/1 pagina.)
Opmaakkosten advertentie: € 250 toeslag en advertorial: € 100 toeslag.

Formaten 1 - 2 keer 3 - 4 keer

2/1 pagina € 2.295 € 1.895

4/1 pagina € 2.595 € 2.195

6/1 pagina € 2.795 € 2.395

LEZERSAANBIEDING + artikel

* Exclusief redactiebegeleiding en 
opmaakkosten van € 100 per pagina. 

Formaten 1 - 2 keer 3 - 4 keer

Zin in  
tekst

€ 250 € 200

Kader in 
artikel 

€ 395 € 295

TEKSTVERWERKING in TT stijl

TIP: Wil je samen met de redactie een mooi 
artikel maken? Laat het ons weten en we 

gaan aan de slag. Prijzen in overleg.
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TARIEVEN ONLINE TRIPTALK.NL
TripTalk.nl is hét 

inspiratieplatform voor 
reizigers die op zoek zijn naar een 
flinke dosis reisinspiratie voor een 
volgende trip. Denk aan een leuke 

stedentrip, een verre reis of een 
weekje aan het strand.

Promoblok in bestaand blog  
Toevoeging van een contentblokje met korte 
omschrijving adverteerder aansluitend op de 
content met een dofollow backlink naar site 
(landing page) adverteerder

€ 250 per jaar

Exclusief blog  
(content via adverteerder)  
Exclusief blog. Content aangeleverd door adver-
teerder, opmaak + SEO proef maken TripTalk
 Verlenging dofollow links per jaar

€ 400 1e jaar

€ 200 per jaar

Exclusief blog opgemaakt  
door TripTalk 
Exclusief blog. Creatie + opmaak + SEO proef 
maken door TripTalk
Verlenging dofollow links per jaar

€ 600 1e jaar

€ 200 per jaar

Mailing (newsletter)  
- Contentblokje + link
- Banner (336x280 of 300x250)
-  Semi dedicated mailing 

Aantal artikelen + max 1 banner

Per plaatsing 
€ 150
€ 100
€ 400

Social Media  
- Facebook
- Instagram
- Instagram story

Per plaatsing 
€ 100
€ 100
€ 150

Banner homepage  
-   Promoblok 

Full contentblok met 4 blogs + logo plaatsing, 
ideaal voor bestemmingspromotie

- Bilboard 970x250*
- Leaderboard 728x90*
- Large Rectangle 336x280

*  Voor optimale weergave op alle devices dient er 
een medium rectangle bijgeleverd te worden voor 
mobiele weergave

Per maand
€ 800

€ 400
€ 300
€ 300

Banner sidebar 
(sitewide, naast 95% alle blogs) 
- Large rectangle 336x280
- Half page 300x600

Per maand

€ 400
€ 600

Banner posities overig 
- Large rectangle onder 95% alle blogs
- Billboard banner bestemmingspagina 

Per maand
€ 500
€ 250

TRIPTALK ONLINE | PRIJZEN DISPLAY ADVERTISING 

AANLEVERSPECIFICATIES
• Bestandtype: .jpeg, .png of .gif.

• HTML5: alleen in overleg

• Maximaal 100 kb groot
Wij adviseren banners in .gif bestand met een duidelijke CTA. 
Bij aanlevering banners ook de link (eventueel UTM-tag) aanleveren.
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PAKKETTEN WEBSITE TRIPTALK.NL

PAKKET MINI 

Sponsoren bestaand blog
Promoblok met tekst over adverteerder +  

dofollow backlink (1 jaar) 
€ 250

Banner sidebar
Medium rectangle sidebar sitewide (1 maand)

€ 400

Plaatsing blokje mailing (nieuwsbrief)
Contentblokje in mailing + link naar blog of  

naar website adverteerder(1 plaatsing)
€ 150

Social media posts
1x Facebook + 1x Instagram

€ 200

PAKKET MEDIUM
Exclusief blog

Content aanleveren adverteerder + dofollow backlinks  (1 jaar) 
€ 400

Banner sidebar
Medium rectangle sidebar sitewide (1 maand)

€ 400

Banner homepage
Billboard banner (1 maand)

€ 400

Plaatsing blokje mailing (nieuwsbrief)
Contentblokje in mailing + link naar blog of naar website 

adverteerder (1 plaatsing)
€ 150

Social media posts
1x Facebook + 1x Instagram

€ 200

Totaal € 1000 Totaal € 1550

Korting € 250 Korting € 400

Pakketprijs € 750 Pakketprijs € 1150
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MAATWERK
Heb je zelf een voorstel 
of wil je samen met ons 

kijken naar de moge-
lijkheden? Neem gerust 

contact op.
 

PS: je kunt ook online en 
offline combineren

PAKKET DISPLAY 
ADVERTISING ONLY 

Billboard banner homepage
Billboard tussen content, medium rectangle  

mobile devices (2 maanden) 
€ 800

Banner sidebar
Half page (2 maanden)

€ 1200

Banner onder blog
Medium rectangle (2 maanden)

€ 1000

Totaal € 3000

Korting € 600

Pakketprijs € 2400

PAKKET LARGE
Exclusief blog

Content aanleveren adverteerder + dofollow backlinks  (1 jaar) 
€ 400

Banner sidebar
Half page (2 maanden)

€ 1200

Banner onder blog
Medium rectangle (2 maanden)

€ 1000

Plaatsing blokje mailing (nieuwsbrief)
Contentblokje in mailing + link naar blog of naar website 

adverteerder (2 plaatsingen)
€ 300

Social media posts
2x Facebook + 2x Instagram

€ 200

Totaal € 3100

Korting € 600

Pakketprijs € 2500
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ONAFHANKELIJK EN SNEL GROEIEND REIS INSPIRATIE PLATFORM

Bon voyage!
Indien je meer informatie wenst over onze 
advertentiemogelijkheden en/of samenwerkingen 
kun je contact opnemen met
Reismedia BV en Triptalk BV

   020 3330095

Voor algemeen Triptalk sales en samenwerkingen met 
labels Reismedia (Reisbizz en Luchtvaartnieuws)

adverteren@reismedia.nl
www.triptalk.nl website: jeroen@triptalk.nl - Jeroen Ruisch (online marketing)


