
Tarieven advertentie of advertorial
2/1 pagina, full colour - 240 mm b x 210 mm h €  950,- 
1/1 pagina, full colour - 120 mm b x 210 mm h  €  550,-
1/2 pagina, full colour - 100 mm b x 90   mm h  €  350,-

De Boefjes Babygids is dé gids voor aanstaande 
ouders/opvoeders. Hierin lezen ze alles over de 
zwangerschap, de bevalling en het opvoeden en 
verzorgen van hun kindje. Alle informatie is  
in deze handzame jaargids gebundeld en voor- 
zien van linkjes, leuke adressen en checklists. 
De verspreiding wordt verzorgd door de 
verloskundigenpraktijken in Gelderland.

Meer informatie
De Boefjes Babygids is een uitgave van 

Werkman Media.  Wilt u meer informatie en/

of reserveren? Neem dan contact op met Patrick 

Werkman via patrick@werkmanmedia.nl  

of 06-23232771.

Doelgroep
Ouders / opvoeders in Gelderland die een 

kindje verwachten.

Opmerkingen
• Advertenties dienen aangeleverd te worden  

als hi-res pdf.

• Advertorials worden kosteloos door ons 

opgemaakt in lijn met de gids. U hoeft dan  

enkel tekst, foto’s en een logo te mailen.  

Uiteraard krijgt u proeven voor akkoord.

• Binnen en Back Cover prijzen van de gids  

zijn op aanvraag.

• Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Website
Boefjes.nl is de website voor ouders met of in 

verwachting van een baby. Als participant van de 

Boefjes Babygids mag u altijd actuele berichten en 

acties laten plaatsen. Perfect voor contentmarketing en 

u bereikt de doelgroep een heel jaar lang. 

Oplage, periode & verspreiding
• 10000 exemplaren

• Vanaf juni 2021

• Via 25-30 verloskundigenpraktijken in Gelderland

Inhoud
De Boefjes Babygids bevat de volgende hoofdstukken:

• In verwachting

• De bevalling

• Na de bevalling

• Kraamzorg

• Voeding

• Verzorging

• Gezondheid

• Veiligheid

• Opvoeding

• Opvang en onderwijs

• Kosten

• Vakantie

• Opnieuw zwanger worden

• Shoppen
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