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onderdeel van De Jonge Lezer Contact
Frank Beentjes
T: 023 - 5492744  
 06 - 5029441
E: Frank@artikel5.nl

Met de leukstegames het nieuwste speelgoed en het laatste nieuws over films televisie,YouTube, strips, gadgets enevenementen

, 

,

.



Het magazine heeft als pijlers games, film, televisie, events en 
speelgoed. Deze onderwerpen komen elke maand tot uiting in 
onze nieuwsrubrieken, reviews, strips, posters, interviews, testen, 
reportages, puzzels, quizjes, moppen en win-acties. Bij elke uitgave 
zit een gratis kadootje voor de lezer.

Richt zich op

Doelgroep

•  Stoere kinderen van  
7 t/m 12 jaar, met  
een kerndoelgroep  
van 9 tot 11 jaar.

•  Een echte 
praatjesmaker die 
graag indruk maakt  
op zijn vrienden.

•  Vrolijke kinderen  
met veel humor.

•  Ze zijn fantasierijk 
en hebben een groot 
inlevingsvermogen in 
verschillende characters 
van tv, films en strips.

•  Buitengewoon 
geïnteresseerd in 
speelgoed, games, 
televisie, You-Tube, 
films, series, pretparken 
en buitenspelen.

STOER is hét fun merk voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. 
En is de musthave met alle ins en outs over de leukste games, het 
nieuwste speelgoed en het laatste nieuws over films, televisie en 

evenementen. Bomvol humor; de leukste strips en de beste grappen 
en verhalen. STOER informeert, inspireert en amuseert met een 

vlotte tone of voice, vrolijk en to the point. 



Magazine
61.000

Bereik

Cijfers



Breng jouw
merk onder
de aandacht
Meer informatie over hoe je onze doelgroep 
bereikt op een originele en aansprekende 
STOER manier? Wij denken graag met 
je mee. Neem contact op met Frank Beentjes.
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Geef mij  
maar STOER!!!

023 - 5492744 / 06-5029441
Frank@artikel5.nl



Tarieven 2020

Editie Pdf naar
drukker

In de
winkel

 2 ma 6 jan do 23 jan
 3 vr 31 jan do 20 feb
 4 vr 28 feb do 19 mrt
 5 vr 27 mrt do 16 apr
 6 vr 24 apr do 14 mei
 7 vr 22 mei do 11 jun
 8 vr 19 jun do 9 jul
 9 vr 24 juli do 13 aug
 10 vr 21 aug do 10 sep
 11 vr 25 sep do 19 okt
 12 vr 23 okt do 12 nov

Print:
1/1 pagina € 3.150
 
Social
Facebook post  € 1.000
Instagram post  € 1.000
 
Inhechten, meesealen, opplakken, 
instagram story etc in overleg


