ONTSPANNEN
HET WEEKEND IN

Het Weekend Magazine van RTL Nieuws is een
gratis online glossy voor web én in de tablet
app. Iedere donderdag tot en met zondag
biedt het Weekend Magazine pagina's vol leuke
ideeën, tips en good stuff.
Lezers worden iedere week getrakteerd op de nieuwste hotspots, de
laatste gadgets en trends en de lekkerste recepten. In de webversie
blijven oude edities van het Weekend Magazine altijd beschikbaar,
waardoor content langer zichtbaar én vindbaar is. (Partner)content
kan worden gedeeld via (owned) social media kanalen en er kan een
social media campagne aan worden verbonden.
Weekend Magazine nieuwsbrief!
Enthousiaste lezers van het Weekend Magazine kunnen zich
aanmelden voor de nieuwsbrief, die iedere donderdag wordt
verstuurd en alle highlights van de nieuwste editie bevat.

Op ieder
device
toegankelijk

CONTENT EN CONTEXT
Het Weekend Magazine biedt
brede mogelijkheden voor
content samenwerkingen. De
doelgroep bestaat uit mannen
en vrouwen van 25 tot 49 jaar. De
redactie denkt graag mee over
onderwerpen en contentvormen.
Partners kunnen zich bij de
volgende rubrieken aansluiten:
Mode & wonen
Eten & uitgaan
Gezondheid & geluk
Media & techniek
Reizen & recreatie

NATIVE ADVERTISING
Het Weekend Magazine van RTL
Nieuws biedt veel mogelijkheden
voor samenwerkingen op het gebied
van native advertising.

De artikelen op de pagina’s van
de contentpartners hebben een
redactionele invalshoek. Onze redactie
schrijft de teksten, uiteraard in nauw
overleg met de adverteerder en het
bureau. De redactie verzorgt ook
de lay-out van de pagina, zodat die
naadloos aansluit op de look & feel van
het magazine.

SPECIALE EDITIES

Naast de reguliere edities
verschijnen regelmatig
edities die volledig in
het teken staan van een
feestdag, zoals Koningsdag
en Bevrijdingsdag. Maar
ook themanummers
over de meivakantie,
zomervakantie en de
feestdagen staan op de
planning.
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MOGELIJKHEDEN
VOOR PARTNERS
Branding en awareness creëren
Inspiratie d.m.v. grote afbeeldingen
en in article video
Prizemarketing, aan te
jagen via social media
Billboards na TV-promo
Weekend Magazine

case
MILKA
Een unieke samenwerking
waarbij we een koppeling
maakten tussen Milka en het
Weekend Magazine door
middel van een op maat
gemaakte Sinterklaaspromo
op televisie. Dit werd
aangevuld met een artikel
met een winactie waarbij
iedere lezer kans maakte op
de lekkerste chocolade in
zijn of haar schoen.
GEÏNSPIREERD?
Neem contact op
met je accountmanager
voor meer informatie

RTL Nederland Postbus 15016, 1200 TV Hilversum
Barend en Van Dorpweg 2, 1217 WP Hilversum
adverterenbijrtl.nl/weekendmagazine

case
ALTIJD WEER
VOOR EEN EI
– MEIMAAND,
EIMAAND
In mei 2017 stonden de vrijdagen in het teken van een Editie Challenge.
Volgers van Editie NL werden door de reporters uitgedaagd om ontzettend
lekkere, extreem gezonde of gekke eiergerechten in te zenden. Wekelijks
schreven we een artikel gebaseerd op alle ingezonden recepten, aangevuld
met feiten en fabels over eieren. Na deze vier weken konden volgers via
Facebook stemmen op de vier weekwinnaars. De uiteindelijke winnaar werd
getrakteerd op een heerlijk eier-ontbijt, live te zien via Facebook.

