
 
 Deze checklist staat op www.managementsupport.nl 

Zo maak je een advertorial 
Een advertorial is een advertentie in de vorm van een artikel. Je ziet ze veel in 
publiekstijdschriften, dagbladen en huis-aan-huisbladen. De advertorial biedt je de ruimte om 
meerdere aspecten van een onderwerp te belichten. Meestal staat boven de tekst 
�advertorial� om duidelijk te maken dat het niet om een regulier artikel gaat. Die indruk wordt 
� door de opmaak - namelijk wel vaak gewekt, om het lezen aantrekkelijker te maken. Als je 
een advertorial laat maken, kun je dat het beste door een professionele tekstschrijver laten 
doen. 
 
Een advertorial bevat de volgende elementen: 

• De vermelding van het woord �advertorial� boven de tekst 
• Kop met eventueel een chapeau: een aanvulling op de kop 
• Een aanhef met de kern van het verhaal 
• Tekstblokken 
• Tussenkoppen 
• Soms illustraties met een onderschrift 
• Eventueel neem je een kader op met een aparte tekst 
• Een feedbackstimulus die de lezer aanspoort om te reageren en aangeeft hoe dat kan 
• Gegevens over de afzender, zoals het logo, adres en telefoonnummer van je bedrijf. 

 
Tips 

• Gebruik in een advertorial altijd de derde persoon. Vermijd dus woorden als: �wij� of 
�ik�. In een advertorial past de stijl van een journalistiek bericht waarin feiten op een 
objectieve wijze worden verteld door iemand die zichzelf niet bekendmaakt.  

• Wil je toch je eigen mening kwijt in het verhaal? Doe dat dan in de vorm van een 
citaat. Of kies voor de interviewvorm. 

• Overdrijf niet. Ook al betaal je voor een advertorial: het komt ongeloofwaardig over 
als er alleen in superlatieven over je bedrijf of product wordt gesproken. 

• Soms kun je in een huis-aan-huisblad een advertorial goedkoper plaatsen wanneer de 
informatie interessant is voor de lezers en je daarnaast ook andere advertentieruimte 
afneemt. 

• Het is in een advertorial niet toegestaan een vermelding te plaatsen als �van onze 
verslaggever�. 

• Bekende personen en organisaties hebben wellicht meer nieuwswaarde dan je eigen 
bedrijf. Haak daarop in door een bekende persoon of organisatie aan het woord te 
laten over een onderwerp dat mensen raakt. 

• Gebruik in het artikel de 5 W�s: Wie, Wat, Waar, Waarom en Wanneer. 
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