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&C Media is het 360-graden content- en lifestyle-merk 
rondom Chantal Janzen. 

Met een maandelijks magazine, vijf keer per jaar een 
special, het online platform andc.tv, de online en offline 

store is in &C sinds de lancering in 2017 op alle vlakken 
gegroeid en staat het inmiddels in de top 3 glossy’s van 

Nederland.  

Daarnaast organiseert &C ook live events zoals Chantals 
Pyjama Party in de Ziggo Dome. 

Vanuit het in-house agency &C the brandstudio 
bedienen we een grote verscheidenheid aan  premium 
adverteerders voor de ontwikkeling, creatie, productie 

en distributie van branded content en 
activatie-campagnes.



Ook ontwikkelt &C branded products in 
samenwerking met onder andere 

Janzen, Blond Amsterdam, Le Olive, 
XPoos, FLINK en heeft het de ambitie om 

verder te groeien als marketplace met 
uiteenlopende  lifestyle-producten.



Als makers van &C staan we midden in 
de doelgroep, vrouwen 20-45 jaar. 
Met het juiste gevoel van ‘zeitgeist’ 

spreken we de taal van onze audience 
en maken we ieder onderwerp 

bespreekbaar, vaak met een knipoog 
en een dosis relativering.



















164 - 200 pagina’s ca 50.000 per maand

Q4 2021 -  230.000 

12x regulier 3x Oh Baby 1x Zomerboek 1x  Winterboek

gemiddeld  700.000 
unieke bezoekers per maand

gemiddeld  1.500.000 
pageviews per maand

 100.000 nieuwsbrief 
opt-ins ( per 1 / 3 / 22 )

 107.000 Facebook volgers

 213.000 Instagram volgers

 73.600 Abonnees

 1.700.000 Instagram volgers

 587.000 Facebook volgers





Bekijk de cases op www.andc.tv/brandstudio Bekijk onze showreel hier

&C the brandstudio 
ontwikkelt activatie- en branded content campagnes op maat, waarmee we 

onze audience in het hart willen raken.
Prikkelende, amuserende campagnes waarin het &C-DNA voelbaar is, maar altijd 
met relevantie voor het merk en vooraf bepaalde performance-doelstellingen. 

http://www.andc.tv/brandstudio
https://youtu.be/sWVNExvjEDI


Alle campagnes worden door het in-house 
team van the brandstudio ontwikkeld - 
van strategie, concept, productie tot en 

met distributie. 

&C inventory/mogelijkheden
online/social video-series,  stories, advertorials; 

print advertorials en inserts; 
live events en activaties; 

podcasts; 
inzet testpanels - en meer…

Bekijk de cases op www.andc.tv/brandstudio

Bekijk onze showreel hier

BEELD KIM LIAN & 
PATRICK VOLVO

Waar mogelijk doorvertaald naar  
360-graden campagnes

http://www.andc.tv/brandstudio
https://youtu.be/sWVNExvjEDI


Om de vooraf bepaalde 
performance-doelstellingen te realiseren 
(bereik, Q-views, engagement, impact)  

adviseert the brandstudio hoe de mix van 
alle &C-kanalen (online, print, social, live) het 

meest effectief ingezet kan worden. 
Met vooraf duidelijk afgestemde KPI’s en 

tussentijds en achteraf volledige 
rapportages. 

Onze campagnes 
mogen altijd verspreid 
worden (zonder extra 
buy-outs) via de eigen 

kanalen van de 
opdrachtgever.

Campagnes kunnen 
ook altijd met extra 
‘paid’ budget groter 

gemaakt worden, 
binnen en buiten de 

&C-kanalen om.

Bekijk onze showreel hierBekijk de cases op www.andc.tv/brandstudio

https://youtu.be/sWVNExvjEDI
http://www.andc.tv/brandstudio


CLICK PLAY 
TO WATCH THE SHOW REEL

http://www.youtube.com/watch?v=sWVNExvjEDI


Campagne: De Vuile Was Van…

Samenwerking: Persil, Wavemaker, Motion Content Group

Doelstelling: Persil als nummer-1 Vlekverwijderaar van Nederland onder de aandacht 
brengen bij een jonger publiek.

Inzet: Een branded content campagne, doorvertaald naar een 7-delige video- en 
print-serie. De campagne is ook ondersteund met additioneel paid budget. 

Concept: Binnenkijken bij Bekende Nederlanders en prikkelende ‘vlek-gerelateerde‘ 
vragen stellen.

www.andc.tv/devuilewasvan

Kijk alle 7 afleveringen met Edsilia, Bibi, 
Patrick, Bettina, Nicolette, Yuki en Olcay

Bekijk de cases op www.andc.tv/brandstudio

https://www.andc.tv/devuilewasvan
http://www.andc.tv/brandstudio


Campagne: Dit ben ik…

Samenwerking: hannah huidverzorging

Doelstelling: hannah (met als gezicht Miss Nederland 2021 Julia Sinning) wil 
uitdragen dat iedereen, welk huidtype je ook hebt, je altijd natuurlijk jezelf kunt 
zijn; en dat schoonheid vooral van binnen zit…

Inzet: In aansluiting op de reguliere advertentie-campagne is een branded 
content campagne ontwikkeld,  doorvertaald naar een 10-delige video- en 
print-serie.

Concept: Vrouwen met een huidaandoening op een persoonlijke manier in de 
spotlight zetten - interviews door Julia Sinning.

Kijk alle 10 afleveringen op www.andc.tv/natuurlijkjezelf

Bekijk de cases op www.andc.tv/brandstudio

http://www.andc.tv/natuurlijkjezelf
http://www.andc.tv/brandstudio


Campagne: Klassiekers van Nu…

Samenwerking: VriendenLoterij + Nederlandse Partner-musea

Doelstelling: Kunst en musea op een leuke en laagdrempelige manier 
toegankelijk maken voor een jonger publiek.

Inzet: Een 5-delige online-video/social campagne, VriendenLoterij en musea  +  
print-serie in &C Magazine + live pop-up expositie tijdens Chantals Pyjama Party 
in Ziggo

Concept: 5 BN’ers krijgen een make-over naar een personage uit  een beroemd 
schilderij, met de styling van nu… 

Kijk de serie met Chantal, Jan, Francis, Gerard, Edsilia
op www.andc.tv/klassiekersvannu

Bekijk de cases op www.andc.tv/brandstudio

http://www.andc.tv/klassiekersvannu
http://www.andc.tv/brandstudio


Zonnebrillen.com Dolce GustoPersil

Hegen



Zwitsal RoC Bookies



Dolce gusto
Coverpas in combinatie 

met 1/1 pagina



HelloFresh
QMS 

Medicosmetics
LeporelloPremiewerf



Een item op een shoppingpagina 
met bol voor extra attentiewaarde



Voor elke editie van &C the magazine bieden we de 
exclusieve mogelijkheid een redactionele rubriek te 

sponsoren. 

De rubriek staat in het teken van het thema van de 
desbetreffende editie en bevat verschillende pagina’s 

bestaande uit beeld en tekst. 

Sponsoring zorgt voor een natuurlijke en authentieke 
blend van het merk met de stijl en tone of voice van &C.

Bovenstaande is mogelijk binnen de volgende 
redactionele rubrieken: 

Food / Beauty / Travel / Mode / Lifestyle

Exclusiviteit in overleg.
Prijs op maat.



Travel Food Fashion

Stayokay Dolce Gusto Marie Jo





Campagneplan

Op basis van briefing en budget 
ontwikkelen wij een campagneplan op 

maat met de inzet van de verschillende &C 
kanalen - print, online/social.. 

Om zo optimaal mogelijk doelstellingen te 
bereiken worden alles socials sponsored 
ingezet op basis van vooraf afgestemde 

criteria - doelstelling (bereik, video-views, 
kliks, engagement), gewenste doelgroep, 

videolengte en campagne periode. 

Indien gewenst kan elke campagne 
uitgebreid worden met een additioneel 

paid budget, ook buiten de &C kanalen om.



Tarieven print

Editors pick (shopping)
Vanaf €1.250

Take-over redactionele rubriek
Fashion Beauty Travel Food 
Vanaf €12.000 (obv 6 pagina’s)

Plusproposities  
Coverpas hele oplage*  € 120 / 1.000
Insert  € 100 / 1.000
Sample/sachet*  € 80 / 1.000 

*Coverpas en Sample/ sachet  is alleen af te 
nemen in combinatie met een 1/1 pagina.
Alle prijzen zijn exclusief productiekosten.

Andere mogelijkheden beschikbaar op aanvraag.

Advertentie Advertorial Branded content 

Reguliere Edities
1/1 pagina  € 8.900 
2/1 pagina € 17.800 

Specials
1/1 pagina  € 5.500
2/1 pagina € 11.000 

*Voor premium print proposities (C4, OPS, 
rechterpagina) geldt een toeslag - prijs op aanvraag

*Productiekosten advertenties/advertorials 
door ons opgemaakt - vanaf € 1.250

*Bij afname van meerdere pagina's 
geldt een staffeltarief



Tarieven digitaal

&C Inventory Tarief Productiekosten

Online advertorial obv still-beeld € 2.000 € 750

&C Youtube + online advertorial € 3.500 obv project

Homepage/Domein take-over (24u) € 3.000 obv project

Bannerpakket andc.tv € 2.000 obv project

(5 banners gedurende campagneperiode)

&C Nieuwsbrief (wo of zo) € 2.000 obv project

Pop-up op andc.tv € 2.000 obv project

Dedicated campagne-pagina € 2.500 obv project

Alle tarieven zijn exclusief productiekosten obv project. 



Tarieven digitaal

&C Socials
Sponsored - op basis van doelstelling (bereik, video-views, kliks, engagement), gewenste doelgroep, 
videolengte en campagne-periode

Facebook grid post obv Budget / Doelstelling

Facebook teaser obv Budget / Doelstelling

Instagram grid post obv Budget / Doelstelling

Instagram story obv Budget / Doelstelling

Instagram reels obv Budget / Doelstelling

Voorbeeld obv bereik Budget €3.000 / CPM €3 = 

1 mil. impressies

Youtube full video boost € 10,00 obv budget

YT Pre-roll video € 6,00 obv budget

YT Bumper € 3,50 obv budget

*Handling fee is 20% op sponsored campagnebudget.



Tarieven digitaal

*Op andc.tv zijn per domeinpagina verschillende banners af te nemen standaard in combinatie met 
een branded content campagne. De banners linken dan naar de campagne op andc.tv 
De ‘Onderwerp Banner’ is ook als commerciële banner in te kopen met een click-out naar eigen site. 
Op basis van looptijd & doelstelling worden targets opgesteld.

&C Banners*

In combinatie met branded content Commerciële Ad
Tarief CPM* Intro-CPM Fixed price

Premium Header Banner €45 €34

Premium Nieuws Banner €34 €26

Premium Promotie Banner € 2.000 euro (vanaf**)

Onderwerp Banner €25 €19

Nieuws Banner €25 €19

Highlight Banner €25 €19

*Prijzen obv beschikbare impressies  ** Tarief & Target obv looptijd & doelstelling



Premium Header 
Banner

alleen icm 
 branded content 

campagne

Premium Nieuws 
Banner

alleen icm 
 branded content 

campagne

Premium Promotie
Banner

Commerciële Ad
Banner



Onderwerp Banner
Carousel

alleen in combinatie met branded 
content campagne 

Highlights Banner

alleen in combinatie met branded 
content campagne

Nieuws Banner

alleen in combinatie met branded 
content campagne





#02 Februari 2023
Verschijnt - 11 januari
Deadline - 30 november

#03 Maart 2023
Verschijnt - 15 februari
Deadline - 30 december

#04 April 2023
Verschijnt - 15 maart
Deadline - 27 januari

#05 Mei 2023
Verschijnt - 19 april
Deadline - 4 maart

#06 Juni 2023
Verschijnt - 17 mei
Deadline - 6 april

#07 Juli 2023
Verschijnt - 21  juni
Deadline -  5 mei

#08 Augustus 2023
Verschijnt - 19 juli
Deadline - 2 juni

#09 September 2023
Verschijnt - 16 augustus
Deadline - 30 juni

#10 Oktober 2023
Verschijnt - 13 september
Deadline - 28 juli

#11 November 2023
Verschijnt - 11 oktober
Deadline - 25 augustus

#12 December 2023
Verschijnt - 8 november
Deadline - 22 september

#01 Januari 2024
Verschijnt - 13 december
Deadline - 27  oktober

Oh Baby! 1 
Verschijnt - 21 maart
Deadline - 3  februari

&C’s Zon, zee, zomerboek 
Verschijnt - 13 juni
Deadline - 27 april

Oh Baby!  2
Verschijnt - 5 september
Deadline - 21  juli

&C’s Winterboek
Verschijnt - 31 oktober
Deadline - 15 september

Oh Baby!  3
Verschijnt - 14 november
Deadline - 29  september

*Deadline aanleveren materiaal





TITEL &C UITGEVER &C Media
VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 12x per jaar
OP DE MAT BIJ ABONNEES dinsdag
OMVANG min. 156 pagina’s
FORMAAT 220 x 285 mm (bxh)
ADVERTENTIE-EXPLOITATIE &C Media
ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR € 83,40
PRIJS LOS NUMMER € 6,95
PRIJS EXTRA BEWIJSNUMMER € 3,99 (excl. btw)
ANNULERINGSTERMIJN zie algemene voorwaarden &C Media
DRUKPROCÉDÉ Plano offset (omslag), Offset rotatie (binnenwerk)
PAPIERSOORT 216 gr/m2 Magno plus silk FSC (omslag)
70 gr/m2 Galerie brite plus FSC (binnenwerk)
DRUK full colour
UITVOERING garenloos gebrocheerd
AANLEVERSPECIFICATIES BLADSPIEGEL 220 x 285 mm (bxh)
5 mm afsnede rondom toevoegen. Graag spreads aanleveren als losse 
pagina’s.
Graag aanleveren zonder snijtekens en andere markeringen.
ADVERTENTIES Advertenties dienen als ‘single page’ PDF/X 1.4 geleverd te 
worden
(1 pagina per bestand). Lever voor een spreads dus 2 documenten aan. Ook 
voor
advertenties die bestaan uit een hele en een of meer deelpagina’s (bijv. 
uitklapper),
dient u per (deel)pagina een apart document aan te leveren.
KLEURPROFIEL PSO coated V3
ADVERTENTIEMATERIAAL Digitale bestanden in het bestandsformaat
Certified PDF tijdschriften Nederland.
Een insert is pas definitief als deze door &C Media is goedgekeurd.

ALGEMENE VOORWAARDEN TE DOWNLOADEN VIA ANDCMEDIA.NL/SALES



TITEL &C UITGEVER &C Media
VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 3x per jaar
OMVANG min. 156 pagina’s
FORMAAT 192 x 250 mm (bxh)
ADVERTENTIE-EXPLOITATIE &C Media
PRIJS LOS NUMMER € 7,45
ANNULERINGSTERMIJN zie algemene voorwaarden &C Media
DRUKPROCÉDÉ Plano offset (omslag), Offset rotatie (binnenwerk)
PAPIERSOORT Oh Baby! en Beauty Issue: 216 gr/m2 Magno plus silk FSC (omslag)
70 gr/m2 Galerie brite plus FSC (binnenwerk). Zon,zee zomerboek: 200 gsm Magno
silk plus (omslag) 60 gr/m2 Homen TRND 2.0 (binnenwerk)
DRUK full colour
UITVOERING garenloos gebrocheerd
AANLEVERSPECIFICATIES BLADSPIEGEL 192 x 250 mm (bxh)
AANLEVERSPECIFICATIES BLADSPIEGEL OPENINGSPREAD 192 x 250 (bxh)
5 mm afloop rondom toevoegen. Graag spreads aanleveren als losse pagina’s
Graag zonder snijtekens en andere markeringen aanleveren
VEILIGHEIDSMARGES 20 mm links en rechts, 10 mm boven en onder.
ADVERTENTIES Advertenties dienen als ‘single page’ PDF/X 1.4 geleverd te worden
(1 pagina per bestand). Lever voor een spreads dus 2 documenten aan. Ook voor
advertenties die bestaan uit een hele en een of meer deelpagina’s (bijv. uitklapper),
dient u per (deel)pagina een apart document aan te leveren.
KLEURPROFIEL PSO coated V3
ADVERTENTIEMATERIAAL Digitale bestanden in het bestandsformaat
Certified PDF tijdschriften Nederland.
Een insert is pas definitief als deze door &C Media is goedgekeurd.

ALGEMENE VOORWAARDEN TE DOWNLOADEN VIA ANDCMEDIA.NL/SALES



de buitenste 
rode rand 
geeft de 
afloop weer 

In de rug hanteren we een 
marge van 25 mm om te 
voorkomen dat elementen 
wegvallen in de vouw. We 
adviseren om zowel links als 
rechts deze marge aan te 
houden omdat we van te 
voren niet altijd weten of 
een pagina op links of 
rechts geplaatst wordt

25mm

25mm

220mm

285mm

295mm 
inclusief afloop

225mm 
inclusief afloop




