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our 
history

Boanews is al meer dan 5 jaar het online 
platform voor Vlaams theaternieuws.  

Effectief adverteren betekent voor 
boanews het behalen van concrete, 
vooropgestelde doelstellingen: van het 
verhogen van naamsbekendheid en het 
verbeteren van een imago en tot het 
activeren van doelgroepen.  

Met onze media hebben we zowel het 
bereik als de gerichtheid in huis om voor 
elke klant of producent de juiste impact 
te realiseren.  

boanews is het meest invloedrijke 
theater magazine in Vlaanderen. 



helemaal 
vanuit 
New York

Boanews bouwt ook in 2020 verder en 
dat doen we met een nieuw platform 
naar België en Nederland te halen. 

Playbill is de grootste nieuws en theater 
website in Amerika en komt na London, 
nu ook naar België en Nederland.  

Playbill is van oorsprong een 
maandelijks Amerikaans tijdschrift voor 
theaterbezoekers. De meeste 
exemplaren van Playbill worden 
afgedrukt voor producties en verspreid 
aan de deur van het theater als het 
programma van de shows op 
Broadway en West-end.



uw connectie met 
een nieuwe 

generatie theater 
bezoekers  

60 % van onze 
bezoekers gaat 

meer dan 2x per 
jaar naar het 

theater 



Theater bezoekers 
zijn er die genieten 

van het leven  
Meer dan 60%  

is kapitaal 
krachtig en geeft 

geld uit aan 
ontspanning, 

luxe producten 
en beleving



een rechtstreekse 
lijn met  

cast & crew 30 % van onze 
bezoekers zijn 

professionals in 
de sector



creativiteit zit  

in ons bloed  

creatief adverteren 

 dus ook 

70 % laat zich 
beïnvloeden 

door recensies of 
artikels van een 

vak website



Bezoekers  
uit héél 
vlaanderen 

Hot

5%

2%

38%

13%10%19%
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Up To

50%
meer lezers en 

kijkers dan 
vergelijkbare 

websites

De sterkste  
lees & kijkcijfers in 

de sector  
  

gem. aantal unieke lezers per maand op  boanews.be in 2019

140K

gem. aantal unieke lezers per maand bij gelijkwaardig vaknieuws

30K

20K

gem. aantal kijkers per maand van video’s boanews.be in 2019

100K

gem. aantal kijkers per maand van views bij gelijkwaardig vaknieuws

Facts update 01/2020

http://www.musicalvibes.be
http://boanews.be
http://boanews.be
http://boanews.be


professionalisering en ontwikkeling 

Sinds 2019 sluiten nieuwe ervaren bloggers, 
journalisten en vloggers zich aan. Nieuws brengen, 
kritische vragen stellen en duidelijke respectvolle 
recensies delen is ons doel. 

Uit onderzoek blijkt dat na show en spektakel, de 
recensies en referenties doorwegen in de beslissing 
om een kaartje te kopen. Dat maakt dat onze 
nieuwswaarde hand in hand gaat met commerciële 
opportuniteiten voor producenten.  

journalisten met ervaring bij de grootste mediagroepen van ons land 



boa mobile is nieuws op maat  
dus ook ads op maat 

Al onze platformen vullen 
elkaar aan in bereik. We 
hebben onze site bezoekers, 
app gebruikers, social media 
volgers en lezers van het 
theaterbuurt pocket 
magazine. 



single click ads



combi click ads



Elke dinsdag om 21u een live 
met  2 video reportages. 

Early release van 
reportages 

Interviews met bekende 
Vlamingen en artiesten

single video ads

Logo bij grafiek en animatie 

€250Gem. 5 per aflevering

Powered by intro logo

€ 500Per aflevering, 5 sec

Reclame voor aflevering

€ 500Per aflevering. 30 sec

JPG

JPG

JPG

Powerd by Interview video

€ 300Per aflevering, 5 sec

JPG

BOA LIVE DINSDAG 21u + herbekijk  

BOA LIVE DINSDAG 21u + herbekijk 

BOA LIVE DINSDAG 21u + herbekijk 

Interview repo volgens planning

Gem. 7000 views per video (+2m.)

Gem. 7000 views per video (+2m.)

Gem. 7000 views per video (+2m.)

Gem. 5000 views per video (+2m.)

Te bekijken op: 



Take over All-in 
7 dagen

Total Take over

€ 699/Pack

5 sec spot in REPO
Video Corner
Banner in 
nieuwsbrief

Media mix  
7 dagen

Layer Up
Bill board
Artikel Corner
Full impact 
banner

€ 599/Pack

PROMO 
1 MAAND

Total Take over
Artikel Corner
5 sec spot REPO
Full impact 
banner

€ 999/Pack

Wedstrijd
Social media
Nieuwsbrief

Max. 10 per jaar beschikbaar

Video Pack 
PER AFLEVERING

Powered By Logo
Logo Grafiek
Aftiteling
Full impact 
banner site

€799/Pack

Product 
placement

Media partner voor 8 weken

€5000
8 afl. + 4 in eerviews + reportages  

+ Take over ALL-iN 7 DAGEN 
+ 8 weken leaderboard

PROMO 

combi packs

THEATER EN MUSICAL PRODUCTIES - 30% 
ONDERWIJS -30% 
AMATEUR GEZELSCHAPPEN -50% 
GOEDE DOELEN -70%

KORTINGEN:


