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De KNHS…
•

Is de paardensportbond van Nederland

•

Bedient een markt van meer dan een miljoen
paardensport geïnteresseerden.

•

Is hoofdrolspeler in de paardensector met een
omzet van 1,5 miljard per jaar.

•

Heeft 178.000 leden en 1500 aangesloten
verenigingen.

•

Bindt alle paardensporters in Nederland

•

Heeft een effectief en relevant
communicatiebereik binnen een kwalitatief
hoogwaardige doelgroep.

De paardensport is mondiaal erg groot. Aan het WK in 2014
namen meer dan 1.000 ruiters deel uit 74 landen met 1.243
paarden. Er werden 600.000 toegangskaarten verkocht. 1.750
journalisten uit 52 landen deden verslag van het evenement. Dit
weerspiegelt ook de mondiale belangstelling voor het volgen van
de sport. Nederland was met 18 medailles de grote winnaar van
dit WK.

De KNHS biedt…
•

Toegang tot een kwalitatief hoogwaardige
doelgroep met een bovengemiddeld
welstandsniveau.

•

Communicatiemogelijkheden binnen een divers
en compleet crossmediaal spectrum bestaande
uit online platforms, apps, social media,
evenementen, offline magazine en het KNHScentrum.

•

Platforms om contacten met paardensporters te
versterken door o.a. relevante branded content
voor adverteerders.

•

Kennis van de paardensporter en marketing
kennis en creëert hiermee op maat gemaakte
campagnes en relevant bereik om
doelstellingen van marketing & media managers
te realiseren.

Waarom adverteren bij de KNHS
De KNHS heeft een zeer actieve crossmedia strategie welke leidt tot een enorm
bereik met paardensportfans in Nederland, zowel online als offline. Wij communiceren
dagelijks met paardensportfans via verschillende middelen. Dat maakt ons zichtbaar,
relevant en van toegevoegde waarde.

178.000 leden met een kwalitatief
hoogwaardig profiel

200.000 lezers
magazine Paard&Sport

1 miljoen unieke bezoekers
per jaar

135.000 volgers op social
media

90.000 nieuwsbriefabonnees

300.000 bezoekers per jaar
KNHS-centrum

Profiel van de paardensporter
• Bovengemiddeld welstandsniveau AB1.
• Hoger opgeleid.
• Werkt full- of parttime.
• Vindt vrijetijdsbesteding en sociale
relaties zeer belangrijk.
• Is zelfverzekerd, vastberaden, stabiel,
sociaal en creatief.

• Neemt informatie het liefst digitaal tot zich. Mobile first.
• Paardensport beoefen je een leven lang. Van kind, tot jong
volwassene, tot senior. Het is voor velen een way of life.
• Is bereid veel geld uit te geven ten behoeve van de
levensstijl.
• 80% van de paardensporters is vrouw.
• In de topsport is 40% vrouw en 60% man.
• Grote vervoersbehoefte (auto en trailer of veewagen).
• Grote verzekeringsbehoefte (particulier, bedrijfsmatig en
paard).

Wij bieden:
Online advertising

Product acties

Offline advertising

Branded content

Display advertising

Crossmediale maatwerk campagnes

Online advertising

knhs.nl
Met 100.000 unieke bezoekers per maand is
knhs.nl een van de grootste platforms in de
paardensector. We maken dagelijks nieuwe
content waardoor we relevant en van toegevoegde
waarde zijn in de levensstijl en sportbeleving van
velen.

Op knhs.nl zijn diverse
advertentiemogelijkheden
en banneropties:
• Homepage
• Landingspagina
• Webshop
• Contentpagina

Online advertising

Social advertising
De KNHS heeft 135.000 volgers op social media,
maar het bereik is een veelvoud daarvan. Met
name Instagram en Snapchat groeien explosief.
Via social advertising, winacties en branded
content zijn er meerdere mogelijkheden om uw
merk, product of dienst onder de aandacht te
brengen en de conversatie en conversie met de
paardensporter aan te gaan.
Op ons YouTube kanaal bestaat de mogelijkheid
korte video ads te plaatsen voor of achter onze
videocontent.

•
•
•
•

Facebook: 57.500 volgers
Instagram: 54.000 volgers
Twitter: 17.000 volgers
Youtube: 5.900 abbonnees en 1,2 miljoen
weergaven

Online advertising

KNHS Nieuwsbrieven en
e-marketing
De KNHS online nieuwsbrievendienst heeft een
oplage van 90.000 en komt in verschillende
varianten gemiddeld 1 x per week uit. De
gemiddelde openingsrate is hoog:
• CTR = 9,5% (benchmark = 6,9%)
• CTO = 25,2% (benchmark = 16,4%)
Binnen de diverse nieuwsbrieven zijn verschillende
banneropties en mogelijkheden voor branded
content, productacties en campagnes.

Offline advertising

Paard&Sport
Ons ledenmagazine Paard&Sport verschijnt twee
keer per jaar en wordt per editie gelezen op
120.000 huisadressen, door meer dan 175.000
mensen. Paard&Sport is daarmee een van de
grootste sportbladen van Nederland.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor
advertenties, advertorials, branded content en
productpromoties.

U valt letterlijk met uw merk of product op de mat
bij 120.000 huishoudens in Nederland.
Daarnaast geeft de KNHS twee keer per jaar een
jeugdmagazine uit dat naar 30.000 kinderen van
12 en jonger wordt verstuurd.
• Paard&Sport verschijnt in april en oktober
• Bixie&Friends verschijnt juni en november

Offline advertising

Bixie&Friends
Speciaal voor de jongste ruiters tot en met 12 jaar
hebben we in 2018 een nieuw jeugdmagazine
gelanceerd: Bixie&Friends. Alle kinderen tot en
met 12 jaar die lid zijn van de KNHS via een
vereniging of FNRS-bedrijf krijgen dit magazine
twee keer per jaar thuis gestuurd in plaats van
Paard&Sport.
Het jeugdblad heeft een oplage van 30.000 stuks
waarin verschillende mogelijkheden zijn voor
advertenties, advertorials, branded content en
productpromoties. Hierbij moet het aanbod wel
passen bij de doelgroep.
In 2019 verschijnt de Bixie&Friends in juni en
november.

Nationaal
Hippisch Centrum
Het Nationaal Hippisch Centrum is het
paardensportcentrum van Nederland waar
paardensport, fokkerij en de branchevereniging van
maneges en pensionstallen intensief samenwerken.
Het KNHS-centrum maakt hier deel van uit met drie
overdekte hallen, een restaurant, zes vergaderzalen
en een immens buitenterrein van 23 hectare.
Het centrum heeft meer dan 300.000 bezoekers per
jaar en er vinden grote internationale evenementen,
zoals het WK Jonge Dressuurpaarden, en nationale
evenementen zoals Horse Event, hier hun thuisbasis.
Het KNHS-centrum is hét clubhuis van de
Nederlandse paardensport en biedt u enorme
exposure mogelijkheden met een internationale
allure:
•
•
•
•
•
•
•

Boarding
Branding hindernismateriaal
Merkkoppeling aan events
Advertising videodisplay
Productplacement
Promostand
App advertising

Offline advertising

Crossmedia campagnes

Maatwerk
Graag maken we voor u op basis van uw wensen
een crossmediale campagne waarin we streven
naar optimale zichtbaarheid, awareness en
sympathie voor uw merk en dragen we effectief bij
aan uw conversiedoelstellingen.

Met een op maat gemaakte campagne gaat u voor
het maximale resultaat.

Mediapakketten
Op zoek naar optimaal resultaat, gemak en zekerheid? Kies dan voor een van de
mediapakketten van de KNHS. Een vast mediapakket tegen vaste kosten.
Wij hebben de volgende opties:

Brons
• Duur: 2 maanden
• Bannering
• Knhs.nl
• Nieuwsbrieven
• Social
• Productactie
• Branded content

€ 5.000,-

Zilver
• Duur: 3 maanden
• Bannering:
• Knhs.nl
• Nieuwsbrieven
• Social
• Videodisplay NHC
• Branded content
• Productplacement
• Productactie in P&S
• Webshop
productplacement en
actie
• KNHS ledenactie

€ 10.000,-

Goud
• Duur: 6 maanden
• Bannering
• Knhs.nl
• Nieuwsbrieven
• Social
• Videodisplay NHC
• Boarding NHC
• Advertentie P&S
• Branded content
mogelijkheden
• Hindernis op NHC
• Promostand
• Productplacement
• Webshop
productplacement en
actie
• KNHS ledenactie

€ 25.000,-

Platinum
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duur: 10 maanden
Volledig maatwerk
Crossmediale campagne
Bannering
• Knhs.nl
• Nieuwsbrieven
• Social
Productacties
Videodisplay
Boarding NHC
Advertentie & insert P&S
Redactioneel artikel
P&S + web
Branded content
Productplacement
Promostand
Eventkoppeling en
hospitality

€ 50.000,-

Tarievenkaart
KNHS Mediabureau
MAGAZINE
PAARD&SPORT
ADVERTENTIE
2/1
1/1
Cover 2,3
Cover 4
Openingsspread
1/2 pagina
1/4 pagina

6.100,3.400,3.750,3.900,6.800,1.900,1.000,-

Redactioneel artikel
4.500,Insert
4500,-*
*rekening houdend met het
gewicht en formaat i.v.m.
portokosten.

DIRECT MAILING
Nieuwsbericht in
KNHS nieuwsbrieven
Banner in KNHS
nieuwsbrieven

750,1.250,-

NATIONAAL
HIPPISCH CENTRUM
Event koppeling
Promostand
Videodisplay
Zichtbaarheid NHC

op aanvraag
op aanvraag
1.250 p.m
op aanvraag

LEDENACTIE
KNHS.NL
Nieuwsbericht
Banner op homepage
Webshop
productplacement
Logo op
sponsorpagina

1.250,- p.b
1.500,- p.b
1.500,- p.m
800,- p.m

SOCIAL MEDIA
Facebook
Instagram
Twitter

750,- p.b
750,- p.b
500,- p.b

Ledenactie standaard
Ledenactie premium

2.000,2.900,-

Ledenactie standaard:
- Actie op knhs.nl/ledenvoordeel
- 1x actie op social media
- Banner in nieuwsbrieven
Ledenactie premium is standaard
pakket + vermelding Paard&Sport.

Tarievenkaart

MAGAZINE
1/1 advertentie
Cover 2,3
1/2 pagina
1/4 pagina
Insert

2000,2.500,950,550,3.500,-

Product/
winactie*

1.900,-

Product- of winactie in B&F is
inclusief online promotie:
- Actie op knhs.nl/ledenvoordeel
- 1x actie op social media
- Banner in nieuwsbrieven

BIXIEKIDS.NL
PRODUCTACTIE
ADVERTORIAL

900,- P.M
900,- P.M

*Partner aanbiedingen in het
magazine en op de website moeten
volledig bij de doelgroep passen en
een toegevoegde waarde hebben.
Productacties, advertenties en
advertorials zijn dan ook altijd in
overleg en moeten op voorhand
worden afgestemd met de KNHS.

OVER BIXIE&FRIENDS
Bixie&Friends is het jeugdconcept van
de KNHS en FNRS voor kinderen van 4
t/m 12 jaar. Doormiddel van de
avonturen van Bixie&Friends leren
kinderen over het welzijn van
paarden, de verzorging, het gedrag en
het paardrijden zelf als aanvulling op
de praktijklessen en de
ruiteropleiding.

Insights
Wij geven u inzichten zoals:
• Hoeveel traffic generen we voor uw merk of
product?
• Hoeveel mensen zijn er via onze middelen naar uw
eigen online omgeving gegaan?
• Welke kanalen zijn het meest effectief in het
genereren van traffic en leads?
• Waar komen de mensen vandaan?
• Hoe goed wordt uw content gelezen?

Maar ook:
• Wat is het sentiment per bronsoort rondom uw
campagne, hoe wordt uw campagne ervaren?
• Wat is de gegenereerde PR waarde?
• Wat / wie zijn de top influencers?

En hiermee…
• Vergroten we het inzicht in het effect van uw
campagnes.
• Kunnen we tussentijds bijsturen op de behaalde
resultaten.

Contact
KNHS Media Bureau
Harm Oljans
harm@hippique-promotions.com
06-18051805
Katrijn van der Boon
k.van.der.boon@knhs.nl
0577-408236
Ellis Feenstra
e.feenstra@knhs.nl
06-11977997
Esther Hendriksen
e.hendriksen@knhs.nl
06-50127009
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