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MEDIAKAART 2019
Het Weer Magazine is het enige Nederlandstalige tijdschrift over weer en klimaat.
De artikelen in Het Weer Magazine kenmerken zich door leesbaarheid en kennis
van zaken. De redactie onderhoudt uitstekende, doch onafhankelijke relaties met
de grote weerinstituten (KNMI, Meteoconsult) en universiteiten. Dat leidt
regelmatig tot primeurs en mooie reportages.

De website www.hetweermagazine.nl, met 5.500 unieke bezoekers per
maand, biedt achtergronden over het weer en klimaat.
LEZERSPROFIEL

Het Weer Magazine wordt zowel gelezen door de liefhebber als de
professional. Van weeramateurs en natuurliefhebbers tot meteorologen en
medewerkers van weersafhankelijke bedrijven. Het grootste deel van de lezers is
man, hoger opgeleid, begaan met natuur en klimaat, actief wandelaar en/of
fietser, geneigd te geven aan goede doelen en zeer geïnteresseerd in apparaten
als weerstations, thermo- /hygrometers, maar ook in boeken over weer en
klimaat en buitensportartikelen.
BEREIK

Het Weer Magazine verschijnt in een oplage van 5.000 exemplaren.

HET WEER MAGAZINE
Titel
Ondertitel
Uitgave van
Hoofdredacteur
Verschijningsfrequentie
Reserveringstermijn
Abonnementsprijs

Het Weer Magazine
Voor weerliefhebbers
Virtùmedia B.V., postbus 595, 3700 AN Zeist
Frank van der Laan
6 x per jaar ( 1 dubbelnummer)
4 weken voor verschijnen
€ 33,95 per jaar

TECHNISCHE GEGEVENS
drukoplage : 5.000
bladspiegel : 210 X 280 mm (b x h)
zetspiegel 190 x 260 mm (b x h)
drukprocédé: offset
omvang: 48 pagina’s

ADVERTENTIETARIEVEN
Formaat b x h in mm

Banners
Formaat
Skyscraper

breedte x hoogte in pixels
140 x 300 (max 40 kB)

Aanleverspecificaties
Banners aanleveren in 72dpi als jpg, gif, png (flash uitsluitend na voorafgaand overleg). Aanleveren
in de juiste bestandsgrootte met de link waarnaar de banner moet verwijzen. Wij hanteren een
carrouselsysteem.

VERSCHIJNINGS- EN AANLEVERDATA 2019
Editie
verschijningsdatum
Het Weer Magazine nr. 1
15 februari

tarief

1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina
(Alle prijzen zijn excl. BTW)

€ 600,€ 350,€ 185,€ 95,-

Frequentiekorting

Toeslagen

2 pagina’s 5% korting
4 pagina’s 7% korting
6 pagina’s 10% korting

Achterpagina
Voorkeur

Het Weer Magazine nr. 2
Het Weer Magazine nr. 3/4
Het Weer Magazine nr. 5
Het Weer Magazine nr. 6
50 % toeslag
25 % toeslag

Bijzonderheden
Voor antwoordkaarten, plakkaarten, meehechten of insteken van bijlagen wordt op
verzoek offerte gedaan. Bij antwoordkaarten of plakkaarten geldt een verplichte
afname van een 1/1 pagina.
FORMATEN EN AFMETINGEN
formaat
zetspiegel

breedte x hoogte in mm

formaat breedte x hoogte in mm
aflopend*

1/1 pag.
1/2 pag. staand
1/2 pag. liggend
1/4 pag. staand
1/8 pag. liggend

190 x 260
93 x 260
190 x 128
93 x 128
93 x 62

210 x 280(+ 4 mm afloop)

19 april
22 juli
4 oktober
20 december

aanleveren pagina adv Het
21 januari
25 maart
17 juni
9 september
25november

AANLEVERSPECIFICATIES
Digitaal advertentiemateriaal dient opgemaakt in Adobe InDesign of Quark Xpress aangeleverd te
worden, of als Certified PDF, EPS of TIFF. Het materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts
en illustraties (minimaal 300 dpi), alsmede een duidelijk voorbeeld (print of PDF). Let u er bij
kleurenadvertenties op, dat U geen RGB-kleuren gebruikt of naast full colour nog steunkleuren
toevoegt. Prijzen zijn exclusief BTW.

Aanleveren materiaal: traffic@virtumedia.nl (o.v.v. titel en editienummer)
CONTACT
Virtùmedia
Klaartje Grol
Tel. (0031)30-3072248
e-mail: kgrol@virtumedia.nl
www.hetweermagazine.nl - www.virtumedia.nl
Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

