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Archeologie Magazine is het enige Nederlandstalige
tijdschrift over archeologie, cultuur, geschiedenis en
reizen. Ieder nummer biedt de nieuwste opgravingen
wereldwijd, nieuw onderzoek en de mooiste archeologische
tentoonstellingen. En ieder nummer heeft een thema,
waarin we samenwerken met musea, archeologische
diensten van steden of regio’s, overheden en meer.
Hierdoor kan Archeologie Magazine haar lezers mooie
primeurs bieden en aan de andere kant voor de diverse
archeologische diensten een communicatiemiddel voor
het geïnteresseerde grote publiek zijn.

WWW.ARCHEOLOGIEONLINE.NL

Archeologie Online publiceert het laatste archeologische
nieuws uit binnen- en buitenland. Opzienbarende vondsten,
nieuwe opgravingen, maar ook tentoonstellingen, boeken
en lezingen. De redactie organiseert leuke winacties en
archeologen uit diverse werkvelden bloggen op de website.

ONZE LEZERS

De lezers van Archeologie Magazine en archeologieonline.
nl zijn hoog opgeleid en hebben een gemiddelde leeftijd van
45 jaar. Een deel van de doelgroep houdt zich beroepsmatig
bezig met archeologie. Onze lezers zijn zeer geïnteresseerd in
archeologie, geschiedenis, reizen en cultuur. Ze lezen graag,
ze bezoeken zeer regelmatig musea en houden van reizen.

BEREIK

Archeologie Magazine verschijnt in een oplage van 7.500
exemplaren. Archeologie Magazine heeft 4.500 abonnees.
De rest van de oplage wordt verspreid via losse verkoop
en controlled circulation. Maandelijks bezoeken 35.000
unieke bezoekers archeologieonline.nl. De e-mailnieuwsbrief
van Archeologie Magazine heeft 5.000 abonnees. De
Facebookpagina heeft 12.000 volgers.

PRINT
Verschijnt

per jaar

6x

ONLINE
Drukoplage

7.500

Leesbereik

ONLINE

Unieke

bezoekers

16.250 35.000

Nieuwsbrief
abonnees

5.000
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Titel
		Archeologie Magazine
Hoofdredacteur		
Lou Lichtenberg
Verschijningsfrequentie 6 x per jaar
Abonnementsprijs
€ 45,40 per jaar
Oplage 			
7.500 exemplaren

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
1/8 pag. liggend

215 x 285*
95 x 265
195 x 130
95 x 130
95 x 60

€ 695,€ 395,€ 395,€ 225,€ 150,-

* 5 mm afloop noodzakelijk. Alle prijzen zijn excl. BTW

AANVULLENDE TARIEVEN

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

+50%
+25%

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 RGB-kleuren
gebruikt of naast full colour nog steunkleuren toevoegt. De
advertentiebestandsnaam bevat bedrijfsnaam, titel van het
tijdschrift en editienummer. Als Virtùmedia het materiaal niet
volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt kunnen er kosten
doorberekend worden voor de te maken aanpassingen.
Aanleveren materiaal o.v.v. titel en editienummer naar
traffic@virtumedia.nl.

VERSCHIJNINGSDATA 2020
Nummer Verschijningsdatum

Aanleverdatum

1
2
3
4
5
6

27 januari
23 maart
25 mei
27 juli
28 september
23 november

21 februari
17 april
19 juni
21 augustus
23 oktober
18 december

CONTACT
TECHNISCHE GEGEVENS

Drukprocédé
offset
Papiersoort
Binnenwerk 100 gr houtvrij silk MC
		Cover 170 gr houtvrij silk MC
Bladspiegel
215 x 285 mm
Zetspiegel
195 x 265 mm

Specials en advertorials

Ons redactionele team verzorgt een redactionele
special in Archeologie Magazine van 6 pagina’s, 8
of 16 pagina’s in overleg met u. De special kan
ook als los magazine voor u geproduceerd worden.
Prijzen vanaf € 1900,- ex btw, 6 pagina’s.
Vraag naar de mogelijkheden.

Rob van der Linden 		
T 030 - 3031295 		
E rvanderlinden@virtumedia.nl
Klaartje Grol
T 030 - 3072248 		
E kgrol@virtumedia.nl
Archeologie Magazine is een uitgave van:
Virtùmedia
Postbus 595
3700 AN Zeist
Onze algemende voorwaarden zijn ten alle tijden van
toepassing.
Onze algemene voorwaarden

WWW.ARCHEOLOGIEONLINE.NL
Uitgave van			
Virtùmedia B.V.
Webredacteur			Daan Couwenbergh
Unieke bezoekers per maand
35.000
E-mailnieuwsbrief		
5.000 abonnees

BANNERS
Soort

b x h in pixels

Tarief*

Banner

300 x 100
(max. grootte 30 KB)

€ 250,- per maand

Rectangle

300 x 250
(max grootte 30 KB)

€ 425,- per maand

Leaderboard

728 x 90
(max. grootte 50 KB)

€ 575,- per maand

* Alle prijzen zijn exclusief BTW

OVERIGE ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN
ADVERTORIAL
Een advertorial is 2 weken zichtbaar op de homepage.
Aanleveren
- Circa 400 woorden
- Rechtenvrij beeldmateriaal
- Desgewenst een link naar een youtubefilm en/
of uw website
Prijs

Banners aanleveren in 72 dpi 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.
De advertentiebestandsnaam bevat bedrijfsnaam en
websitetitel. Als Virtùmedia het materiaal niet volgens
de aanlevervoorwaarden ontvangt kunnen er kosten
doorberekend worden voor de te maken aanpassingen.
Aanleveren materiaal 5 werkdagen voor publicatiedatum
bij traffic@virtumedia.nl o.v.v. bedrijfsnaam, websitetitel,
plaatsingsperiode en url. Materiaal bij voorkeur als losse
bijlage met de mail mee sturen.

CONTACT

Rob van der Linden 		
T 030 - 3031295 		
E rvanderlinden@virtumedia.nl
		
Archeologieonline.nl is een uitgave van:
Virtùmedia
Postbus 595
3700 AN Zeist

€ 250,-

E-MAILNIEUWSBRIEF
De e-mailnieuwsbrief van Archeologie wordt tweewekelijks
verstuurd. Deze wordt verzonden in de even weken.
Aanleveren
- De titel 8 woorden, de tekst maximaal 60 woorden
- Een rechtenvrije liggende afbeelding van 550 x 160 pixels
Prijs

AANLEVEREN MATERIAAL

€ 125,-

Algemene voorwaarden

