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HET JUISTE PLATFORM
OOK VOOR UW MERK

ESTHÉ ➤ no-nonsense ➤ toegankelijk ➤ praktisch ➤ persoonlijk ➤ onafhankelijk 
➤ educatief ➤ deskundige inhoud ➤ vernieuwende inspiratie



Ook in 2022 is ESTHÉ het juiste platform voor uw merk!
Wilt u als leverancier de echte ondernemende beautyprofessional bereiken? 

Word dan (ook) in 2022 partner van ESTHÉ en onderscheid u in de markt met uw expertise, 
in samenwerking met het team van ESTHÉ. Wij denken met u mee en vullen het partnership 

in met behulp van de vele mogelijkheden die wij bieden zoals:

BEAUTYPROFESSIONAL

➤ Advertenties
➤ Branded content / native advertising
➤ Productpromoties
➤ Online content
➤ Experts in beeld
➤ Winacties
➤ Organiseren van events
Wilt u ook partner zijn binnen het kennisplatform van 
ESTHÉ? Wij maken graag een plan voor u waarin uw merk en 
expertise het beste tot hun recht komen. Neem contact op met 
accountmanager Sandra de Vries: s.d.vries@bdu.nl of 06 49037706.

COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN
ESTHÉ biedt u ook diverse advertentiemogelijkheden in en op onze 
diverse kanalen. Denk hierbij aan: Branded content, advertenties in 
het magazine, speciale proposities in en om het magazine en online 
mogelijkheden op de site en in de nieuwsbrief.

HET INSPIRERENDE
ESTHÉ

KENNISPLATFORM
VOOR DE ONDERNEMENDE

EDITIE THEMA Verschijning Redactionele deadline Sluiting advertenties

1/2 Injectables 8-2-2022 2-1-2022 19-1-2022

3 Handverzorging in de schoonheidssalon 22-3-2022 26-1-2022 2-3-2022

4 Facegym 26-4-2022 8-3-2022 6-4-2022

5 Droge huid 24-5-2022 7-4-2022 4-5-2022

6 Netwerken 21-6-2022 7-5-2022 1-6-2022

7/8 Mindfulness 26-7-2022 1-6-2022 6-7-2022

9 Aziatische huid 13-9-2022 26-7-2022 24-8-2022

10 Anti aging 18-10-2022 1-9-2022 28-9-2022

11 Retinol 15-11-2022 1-10-2022 26-10-2022

12 Boekhouden 13-12-2022 26-10-2022 23-11-2022

FORMATEN
Bladspiegel: 240 x 290 mm (+3 mm afl oop)
1/1 zetspiegel: 210 x 254 mm
1/2 liggend: 210 x 125 mm 1/2 staand: 103 x 254 mm
1/4 liggend: 210 x 60,5 mm 1/4 staand: 103 x 125 mm
1/8 liggend: 210 x 28,25 mm 1/8 staand: 103 x 60,5 mm

CONTACT
Hoofdredacteur: Yvonne de Leeuw, y.d.leeuw@bdu.nl
Eindredacteur: Sarah den Boer, s.d.boer@bdu.nl
Accountmanager: Sandra de Vries, s.d.vries@bdu.nl
Directie: Jeroen Cnossen, j.cnossen@bdu.nl

WWW.ESTHE.ONLINE

ESTHÉ is ook in digitale vorm beschikbaar voor abonnees

in samenwerking met het team van ESTHÉ. Wij denken met u mee en vullen het partnership 
in met behulp van de vele mogelijkheden die wij bieden zoals:

➤ Advertenties
➤ Branded content / native advertising
➤ Productpromoties
➤ Online content
➤ Experts in beeld
➤ Winacties
➤ Organiseren van events
Wilt u ook partner zijn binnen het kennisplatform van 
ESTHÉ? 
expertise het beste tot hun recht komen. Neem contact op met 
accountmanager Sandra de Vries: s.d.vries@bdu.nl of 06 49037706.

COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN
ESTHÉ biedt u ook diverse advertentiemogelijkheden in en op onze 
diverse kanalen. Denk hierbij aan: Branded content, advertenties in 
het magazine, speciale proposities in en om het magazine en online 
mogelijkheden op de site en in de nieuwsbrief.

THEMA

Injectables


