
MjamTaart biedt recepten en inspiratie voor het bakken 
van taarten, koekjes, (cup)cakes, brood en nog veel meer 
zoet lekkers. Met stap-voor-stap projecten voor zowel 
de beginnende als de ervaren bakker, aangevuld met 
decoreertips en inspirerende leesverhalen.

 Verschijningsdata 2023**  Extra mogelijkheden

Feiten

•  Magazine laten doordrukken met eigen cover (omslag)
•  Flyer meesturen
•  Video’s
•  Specials: 8 of 16 pagina’s geheel gevuld met informatie 

over uw aanbod (doordrukken mogelijk tegen zeer 
voordelig tarief voor eigen gebruik) Interesse? Neem 
contact op met uw media adviseur voor de tarieven.

EDITIE SLUITINGSDATA  IN WINKEL

 MATERIAAL 
76 / Zoet 76 do 19 januari vr 17 februari
77 / Zoet 77 do 06 april vr 12 mei
78 / Zoet 78 do 27 juli vr 25 augustus
79 Kerstspecial/Eten do 19 oktober vr 17 november

Online kanalen

 mjamtaart.nl

 hobbyou.nl/mjamtaart

 mjamtaart

 mjamtaart

 mjamtaart

 hobbyhandig1,  
 afspeellijst MjamTaart

Bakken, decoreren en recepten

      

* Aanleveren met 5 mm extra marge rondom en inclusief snijlijnen.

** Verschijningsdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ADVERTENTIETARIEVEN FORMATEN 
   (bxh in mm) 

1/1 pagina € 1.095,- 210 x 297 *
1/2 pagina € 679,- 180 x 132
1/4 pagina € 421,- 90 x 132 
1/8 pagina € 261,- 90 x 64 
Hotspots  vanaf € 39,50 Minimale afname: 4x

Bij reserveringen van meerdere uitingen zijn staffel- en combinatiekortingen van toepassing. 
Neem hiervoor contact op met uw media adviseur.

SOORT TARIEF
Webadvertorial (max. 200 woorden  
+ beeld) € 300,-
Nieuwsbrief advertorial (max.  
40 woorden + afbeelding) € 395,-
Social media (max. 30 woorden +  
afbeelding) € 595,-
Leaderbord banner (728x90 px) € 25,- CPM
Rectangle banner (300x250 px) € 20,- CPM

Print Online

•   Doelgroep: thuisbakkers van 35+
•   Lezers waarderen MjamTaart met een 8,1
•   Bereik magazine: 22000
•   Crossmediaal bereik: 67500
•    Extra: gemiddeld 113.000 maandelijkse weergaven 

van het MjamTaart Pinterest account
•   Losse verkoopprijs (ovb): € 7.99 kerst € 9.99
•   Verschijningsfrequentie magazine: 4x per jaar

MjamTaart is 
ook 100% identiek te lezen 
via ons eigen online archief 

en via het digitale 
tijdschriftenplatform 

Readly. 


