
Dit is het: Een volwaardig magazine maar dan op handzaam  
ansichtkaartformaat, te vinden in de welbekende Boomerang 
rekken. 

Wie bereik je ermee: Mensen die middenin het leven staan in de 
leeftijd van zo’n 20 tot 40 jaar. Je toekomstige lezers zijn relatief 
hoog opgeleid en verdienen een prima salaris. Een doelgroep die 
vaak wars is van keiharde commercie en alhoewel veel online te 
vinden, daar steeds slechter te bereiken is. Je bereikt ze in 
belangrijke levensfasen als afronding studie, verhuizing,  
gezinsuitbreiding en opbouw van de carrière. Ze hebben sterke 
interesse in wonen, uitgaan, reizen, uiterlijke verzorging, mobiliteit, 
kunst en cultuur. 

Wat kan je ermee: De mogelijkheden zijn legio: receptenboekjes, een-op-een mini uitvoering van 
een bestaand magazine (werving abonnees), het hele verhaal van je campagne vertellen, 
promotie voor landen/reisbestemmingen, nieuwe collectie tonen, catalogus, consumentenversie 
van je relatiemagazine, etc. etc.

Waarom: Onderzoeken tonen klip en klaar aan dat relatiemagazines tot de meest effectieve  
communicatiemiddelen behoren. De leestijd is gemiddeld 20 tot 25 minuten. Relatiemagazines 
creëren een grote merkbewustheid en dragen sterk bij aan (de groei van) vertrouwen, loyaliteit en 
kennis ten aanzien van een organisatie. 

Zelf doen of hulp nodig: Veel merken en instellingen  
hebben al ervaring met het produceren van redactionele 
producten als magazines. Ze doen het zelf, hun reclame-
bureau of een gespecialiseerd customer media bureau. Die 
zijn natuurlijk erg goed in staat om een minizine te maken en 
kennen je bedrijf van haver tot gort. 
Boomerang kan hier echter ook een rol in spelen. Wij heb-
ben jarenlange ervaring in het produceren van redactionele 
content. Voor onszelf maar ook voor partijen als Unilever, 
Coolpolitics, Douwe Egberts, MBO-Raad, Famous Grouse, 
Staatsbosbeheer, Vodafone en vele anderen. 

Is dat kostbaar: Dat valt wel mee. Je kunt het natuurlijk zo 
gek maken als je zelf wil, maar er is altijd wel te werken naar 
een rake publicatie die goed betaalbaar is. Zeker afgezet 
tegen het effect. We werken met veel plezier een offerte op 
maat uit. 

Minizines


