
 

mediakit2019 

uw connectie met theater 
show & entertainment in 

Vlaanderen



ontdek al onze 
co-branding spullen 

exclusief voor  producenten 

PARASOLS - STRANDSTOELEN - ZIT ELEMENTEN - HORECA MATERIAAL



 

 

uw connectie met 
een nieuwe generatie 

theater bezoekers

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

Dat klinkt goe hé!



 

 

In 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.
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professionalisering 
en ontwikkeling

We hebben nu journalisten met ervaring 

bij de grootste mediagroepen van ons 

land. 

Dat is toch geweldig hé!



 

 

boa mobile is 
nieuws op maat 
dus ads op maat

Onze digitale platformen vullen elkaar aan in 
bereik. Wil je jonge urban show & theaterbezoekers 
bereiken dan kies je voor boanews. 

In het voorjaar 2019 lanceren we onze 
gloednieuwe app “boa mobile”  Urban actives 
zitten nooit stil, wij zijn erbij.

Mooi hé!



 

creativiteit zit in 
ons bloed creatief 
adverteren dus 
ook

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.

Elk zot of serieus idee is welkom!



     

   

 

innovation 
storytelling 
results



 

  

MOBILE SITE ADS

COMBI CLICK ADS
Background take over

€ 110 per dag 

€ 110 per dag 

Home + artikel pagina

Home + artikel pagina

Total pop-up take over

Overlayer up

€ 80 per dag Home + artikel pagina

Overlayer down

€ 70 per dag Home + artikel pagina

Overlayer pop-up

€ 60 per dag Home + artikel pagina

Line down
€ 90 per dag 

Box up
€ 90 per dag 



 

 

SINGLE CLICK ADS
Leaderboard header click

€ 60 per dag 

€ 60 per dag 

Alle pagina’s

Home + artikel pagina

Billboard click

Box Halfpage click

€ 30 per dag Home

Full Impact Ad

€ 20 per dag Home

Corner pop-up

€ 60 per dag artikel pagina (hoog bereik)

MOBILE APP ADS

Stripe down
€ 30 per dag 

Inline ad
€ 30 per dag 






