najaar 2022

Marketing
juni

• unieke lancering
De dochter van
de apotheker
• samenwerking met
chocolademerk
• aandacht in &C special
• recensie en campagne
op Damespraatjes.nl
(Facebook 23k volgers
en Instagram 1600)
• speciale landingspagina
met verkoopbutton,
ook naar uw boekhandel!
• influencercampagne
• advertentiecampagne
in Zin en Vriendin
• advertorial in
nieuwsbrief van
vrouwenblad Zin
• veel free publicity

juli

augustus

september

• aandacht in Margriet special
• advertentiecampagne in
Zin en Vriendin
• advertorial in nieuwsbrief
van vrouwenblad Vriendin
• reviews van testlezers

• recensies en besprekingen
in de media
• advertentiecampagne in Zin
en Vriendin
• advertorial in nieuwsbrief
van vrouwenblad Zin

hele jaar door

Social Media
campagne

• grote zomeradvertentie in
Zin en Vriendin
• doortrekken online
advertenties, zowel op
sociale media als op google

• doortrekken influencer
campagne
• doortrekken advertorials
in samenwerking met
vrouwenbladen

kalender
oktober

november

december

• recensies en besprekingen
in de media
• doortrekken advertenties
in vrouwenbladen
• online campagne op
Instagram én Facebook
• reviews van testlezers

Genoten?
Lees ook:

• online campagne op
Instagram én Facebook
• aandacht in Wendy
special
• advertentiecampagne
in Zin en Vriendin
• advertorial in nieuwsbrief
van vrouwenblad Vriendin
• brede media-aandacht
• influencercampagne

• aandacht in Libelle special
en Flair
• advertentiecampagne
in Zin en Vriendin
• aantrekkelijke crosspromotie
flyer in alle Oceaan-uitgaves
• samenwerking met bloggers

januari

• najaarsadvertentie
in Zin en Vriendin
• lezersacties
• doortrekken online
campagne op sociale
media en google

• bloggercampagne
• online meet & greet
met auteur
• doortrekken online
campagne op
Instagram én Facebook

hele jaar door

Google Ads
campagne
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Een verboden liefde en
verleidelijke gerechten

oktober 2022

Fernando J. Múňez
Castamar
Deel 1- De kokkin van Castamar
• meer dan 100.000 exx. verkocht in
Spanje en in Duitsland
• vertaalrechten verkocht aan 14 landen,
incl. Engeland
• populair op Netflix

‘Castamar heeft
veel meer te bieden
dan de gemiddelde
kostuumroman.’
Algemeen Dagblad

Clara is nieuw aangesteld als kok op het land
goed van Castamar, en wekt al snel de interes
se van hertog Diego. Twee jaar geleden verloor
hij zijn vrouw door een dramatisch ongeval en
hij begint langzaam weer deel te namen aan
het adellijke leven. Omdat ze elkaar vanwege
het grote verschil in sociale klasse niet zomaar
kunnen ontmoeten, ontwikkelen Diego en Clara
een geheime taal op basis van aantekeningen
in kookboeken en ongebruikelijke gerechten.
Maar al snel gaan de eerste geruchten rond op
het hof. Naarmate de geruchten aanzwellen,
groeit het aantal tegenstanders, die de toena
dering tussen de hertog en de kok met argwaan
observeren. Heeft deze liefde kans van slagen?

‘Een fascinerende
historische saga vol
affaires, intriges en
grootse banketten.’
El Pais

Deel 2 van De kokkin
van Castamar verschijnt
voorjaar 2023
9789046829752

oktober 2022 | € 20,99 | paperback met flappen | 15 x 23 cm | 336 blz. | oorspronkelijke
titel La Cocinera de Castamar | vertaling Lies Doms, Esther de Gries | nur 302
omslagbewerking image realize | ebook isbn 9789046829745| isbn 9789046829738

9 789046 829738
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‘Een fris, romantisch verhaal op een
sprankelende vakantiebestemming.’
sunday mirror

november 2022

Isabelle Broom
Ticket naar de liefde
Een betoverende ontmoeting
• romantiek aan het Comomeer, Italië
• nieuw boek van internationale
bestsellerauteur
• Voor de lezers van Jenny Colgan,
Charlotte de Monchy

Om haar slechte break-up te verwerken, neemt
Agatha voor een paar maanden een baan aan
als reisleider aan het Comomeer in Italië. Ze
heeft het superdruk – veel te druk voor de po
pulaire Marco die haar steeds mee uitvraagt.
Ze is trouwens ook helemaal niet op zoek naar
liefde.
Lucy arriveert vlak voor de kerstdagen met
haar nieuwe vriendje, het Comomeer is de
meest romantische plek op aarde vindt ze – als
hij zijn telefoon tenminste maar eens weg zou
leggen…
Agatha en Lucy kennen elkaar nog niet, maar
hebben veel gemeen. En terwijl het nieuwe
jaar begint met vuurwerk, kunnen Agatha en
Lucy niet vermoeden dat dit jaar alles anders
zal lopen…

‘Hartverwarmend
en romantisch.’
Rosanna Ley

‘Het perfecte boek om
mee weg te kruipen.’
red

‘Broom neemt je
mee op vakantie.’
Adele Parks

Heb je Een perfecte
ontsnapping ook al gelezen?
isbn 9789046829660

ISABELLE BROOM woont
in Suffolk maar is het meest
in haar element als ze op
avontuur is, altijd op zoek
naar locaties voor haar es
capistische romans. Ze won
de Best Contemporary No
vel Award.

november 2022 | € 20,99 | paperback | 15 x 23 cm | 336 blz. | oorspronkelijke titel
The Place we met | vertaling Irene Paridaans | nur 302 | omslagbewerking bij Barbara
ebook isbn 9789046830222| isbn 9789046830215
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Het tweede deel van de
onweerstaanbare historische
familiesaga

BESTSELLER!




januari 2023

Rebekka Eder
De Chocolade Dynastie
Deel 2 – De vrouw van de uitvinder
Keulen, 1862. Apollonia wil niets liever dan uit
vinder worden, net zoals haar vader. Maar haar
familie onderhoudt goede banden met de fami
lie Stollwerck, en haar toekomst zal zeker zijn
als ze deel wordt van De Chocolade Dynastie.
Als oudste dochter zal ze uitgehuwelijkt worden
aan de oudste zoon: Nikolaus. Ze kan zich niets
vreselijkers voorstellen, terwijl zijn stille maar
slimme broer Heinrich haar hart wel sneller
doet kloppen. Ook bij zijn moeder Anna Sophia
voelt ze zich meteen thuis, maar vader Franz
Stollwerck begint zich steeds vreemder te ge
dragen en er dreigt een breuk tussen hem en
zijn zonen. Is Apollonia in staat de familie te
redden en de chocoladefabriek draaiende te
houden? Ook als dat betekent dat haar talent
verborgen moet blijven?

© mario wezel

De vrouw van de uitvinder is opnieuw een brui
sende historische roman, vol verrassingen, riva
liteit, liefde en verraad, waarin Apollonia een
onmisbare rol inneemt binnen De Chocolade
Dynastie.

REBEKKA EDER (Kassel,
1988), studeerde Duitse
taal- en theaterwetenschap
pen. Ze werkte als tekst
schrijver en journalist, maar
concentreert zich nu vol
ledig op het schrijven van
romans.

• internationale bestseller
• voor de lezers van Corina Bomann
en Marie Lamballe
• samenwerking met Lindor

Lees ook deel 1:
De dochter van de apotheker
isbn 9789046829516

Deel 3 van
De Chocolade Dynastie
verschijnt najaar 2023

januari 2023 | € 20,99 | paperback met flappen | 15 x 23 cm | 480 blz. | oorspronkelijke
titel Das Geheimnis der Erfinderin | vertaling Sylvia Wevers | nur 302 | omslagbewerking
Sander Patelski | ebook isbn 9789046830147 | isbn 9789046830239
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‘Ik hou van de manier
waarop Lizzie Page feiten
met fictie vermengt, en hoe
haar personages tot leven
komen. Ik ben een grote
fan van haar werk.’
Jill Mansell

‘Betoverend mooi.
Een van mijn
favoriete boeken.’
Elizabeth Gill

Lezersreacties op Goodreads:



‘Het weeshuis is
een hartverwarmend
verhaal over liefde
en hoop na
donkere tijden.’
‘Schitterend.
Zo fijn om te zien
dat Clara het wel
goed voorheeft
met de kinderen.’
‘Een perfect boek
om even helemaal
te ontsnappen, pak je
favoriete kussen en deken
en genieten maar.’
‘Heel fijn om te lezen.
Ik vond het goed gedaan
dat niet alles helemaal
netjes opgelost wordt aan
het einde van het boek en
ik kijk uit naar deel 2.’
‘Prachtig en ontroerend.
Heel wat uurtjes pure
ontspanning.’

10

LIZZIE PAGE studeerde politicologie
en internationale betrekkingen, en
werkte als nanny in Parijs en als lera
res Engels in Tokyo. Als ze niet met
haar gezin of hond is, doet ze onder
zoek en schrijft ze historische romans.
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Het eerste deel van de
hartverwarmende nieuwe historische
serie Het weeshuis
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januari 2023

Lizzie Page
Het weeshuis
Deel 1 – Het weeshuis

• voor de lezers van Anne Jacobs
Het weesmeisje
• gebaseerd op waargebeurde
geschiedenis
• over liefde en hoop na donkere tijden

Engeland, 1948. De jonge oorlogsweduwe Clara
is de nieuwe huismoeder van het weeshuis in
Shilling Grange geworden. Tot haar eigen ver
bazing, want de oproep in de krant vroeg om
iemand met ervaring. Zodra ze arriveert verlaat
de laatste non – de voormalige leidster – het
huis en staat ze er alleen voor. De kinderen zijn
stil, bang om geslagen of aangeraakt te worden
en Clara lijkt alles verkeerd te doen. De oudste,
een tiener, wijst haar maar al te graag op haar
tekortkomingen en de jongste blijft maar om
haar moeder vragen. Ze wil wel helpen, maar
hoe te beginnen?

Deel 2, Een nieuw begin,
verschijnt najaar 2023

Gelukkig hebben de kinderen steun aan Ivor, de
buurman en oorlogsheld. Als voormalig bewoner
van het weeshuis deelt hij met de kinderen de
argwaan voor Clara, want het lijkt erop dat ook
zij weer snel zal vertrekken. Langzaam maar ze
ker begint Clara echter haar plek te veroveren.
Maar vindt ze ook de kracht om te vechten voor
de kinderen als niemand anders dat doet? En
durft ze haar hart weer open te stellen om lief
te hebben?

januari 2023 | € 17,99 | paperback | 15 x 23 cm | 336 blz. | oorspronkelijke titel
The Orphanage | vertaling Louise Koopman | nur 302 | omslagbewerking bij Barbara
ebook isbn 9789046830260 | isbn 9789046830253
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De zomer in met Oceaan
Feestelijke lancering van Oceaan op 22 juni

juni

juli

juli

Nu ook online op

WWW.OCEAANBOEKEN.NL

Verschijningskalender 2022/2023

oktober 2022

november 2022

januari 2023

januari 2023
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