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Geschiedenis Magazine vertelt boeiende, verrassende en
meeslepende verhalen over de geschiedenis van Nederland,
Europa en de wereld. Altijd prachtig geïllustreerd en goed
verteld door auteurs met verstand van zaken en een neus
voor verrassende invalshoeken.
Geschiedenis Magazine gaat verder waar anderen
ophouden, graaft altijd net wat dieper in ons verleden
en biedt vernieuwende inzichten in onze geschiedenis.

ONZE LEZERS

Lezers van Geschiedenis Magazine zijn met name
hoogopgeleide mannen en vrouwen uit de hogere
welstandsklasse.
Ze bezoeken regelmatig musea, kopen veel boeken, reizen
graag en zijn geregeld te vinden in het theater en bij
concerten. Daarnaast schenken ze aan goede doelen en
zijn ze milieubewust.

BEREIK

Geschiedenis Magazine verschijnt in een oplage van 12.500
exemplaren. De oplage wordt verspreid onder de abonnees
en via de losse verkoop.

PRINT

ONLINE

Verschijnt

Drukoplage

Facebook

8x

12.500

5350

per jaar

volgers

GESCHIEDENIS MAGAZINE
Titel
		Geschiedenis Magazine
Uitgave van		
Uitgeverij Spiegel historiael B.V.,
			i.s.m. uitgeverij Virtùmedia
Hoofdredacteur		
Marianne Mooijweer
Verschijningsfrequentie 8 x per jaar
Abonnementsprijs
€ 67,50 per jaar

ADVERTENTIEFORMATEN-PRIJZEN (b x h in mm)
Formaat

b x h in mm

Tarief

1/1 pag.
1/2 pag. staand
1/2 pag. liggend
1/4 pag. staand

215 x 285*
95 x 265
195 x 130
95 x 130

€ 795,€ 455,€ 455,€ 255,-

*

Aanleveren materiaal o.v.v. titel en editienummer naar
traffic@virtumedia.nl.

VERSCHIJNINGSDATA 2020
Nummer Verschijningsdatum

Aanleverdatum

1
2
3
4
5
6
7
8

17 december 2019
28 januari
10 maart
21 april
02 juni
21 juli
25 augustus
13 oktober

17 januari
28 februari
10 april
22 mei
03 juli
21 augustus
25 september
13 november

5 mm afloop noodzakelijk. Alle prijzen zijn excl. BTW

CONTACT
AANVULLENDE TARIEVEN

Tarieven voor advertorials, bijsluiters of meehechters op
aanvraag.
Pagina IV omslag
Voorkeursplaatsing

+ 50%
+ 25%

TECHNISCHE GEGEVENS

Drukprocédé
Binnenwerk offset
		Omslag offset
Papiersoort
Binnenwerk houtvrij halfmat MC
		Omslag houtvrij gesat. MC
Bladspiegel
215 x 285 mm (b x h)
Zetspiegel
195 x 265 mm (b x h)

AANLEVEREN MATERIAAL

Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als certified
pdf, 300 dpi. (of als Adobe InDesign, EPS of TIFF.) Het
materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts
en illustraties (minimaal 300 dpi). Let u er op geen RGBkleuren gebruikt of naast full colour nog steunkleuren
toevoegt. De advertentiebestandsnaam bevat bedrijfsnaam,
titel van het tijdschrift en editienummer. Let u er op dat
u geen RGB-kleuren gebruikt of naast full colour nog
steunkleuren toevoegt. Als Virtùmedia het materiaal niet
volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt kunnen er kosten
doorberekend worden voor de te maken aanpassingen.

Albert van Kuijk 		
T 030 - 693 38 22 		
E avankuijk@virtumedia.nl
De acquisitie voor Geschiedenis Magazine
wordt uitgevoerd door :
Virtùmedia B.V.
Postbus 595
3700 AN Zeist
www.virtumedia.nl
Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

