2015
Kerngegevens
Uitgever:
Categorie:
Verschijningsdatum:
Deadline:
Uitvoering:
Formaat:
Thema:
Culturele korting:

Veen Media
Geschiedenis
25 september
28 augustus
full color
194 x 268 mm (b x h)
Tussen Droom & Daad
speciale tarief Culturele Ladder
25% op reguliere advertenties

Verspreide oplage
175.000

De Maand van de Geschiedenis: een feest voor heel
Nederland!
De Maand van de Geschiedenis is het grootste
historische evenement van Nederland. Dit jaar vindt in
oktober al weer de twaalfde editie plaats. Een maand
lang staat het hele land in het teken van geschiedenis.
Honderden instellingen organiseren voor een breed
publiek speciale activiteiten rond een wisselend
thema. Dit jaar is het thema Tussen Droom & Daad.
Ideaal platform voor uw communicatie
De krant geeft achtergrondinformatie bij het thema
van de Maand van de Geschiedenis en bevat bovendien
de hoogtepunten uit het programma van de Maand.
Alle abonnees en oud-abonnees van Historisch
Nieuwsblad ontvangen een exemplaar. Daarnaast

vindt de verspreiding plaats via alle instellingen die
aan de Maand meedoen en een groot aantal VVVkantoren, bibliotheken en boekhandels in Nederland.
Dankzij de verspreiding en aantrekkelijke tarieven is
dit magazine het ideale medium om aan te haken bij
de Maand van de Geschiedenis.
Kwalitatief hoogwaardig bereik van uw advertentie
U bereikt ongeveer evenveel mannen als vrouwen,
door alle leeftijdsgroepen. De lezers zijn goed
opgeleid, welgesteld en betrokken bij mens en
maatschappij, lezen veel en zijn geïnteresseerd in
kunst en cultuur. Ruim 4 miljoen Nederlanders (18+)
kennen de Maand van de Geschiedenis. De hoogste
bekendheid is gemeten in sociale klasse A.

Culturele ladders Maand van de Geschiedenismagazine
Ladder 1
Ladder 2

Formaat
62 x 54
80 x 54

Zwart/wit
€ 550,€ 700,-

Steunkleur
€ 600,€ 800,-

Full colour
€ 750,€ 1.000,-

Reguliere advertentietarieven Maand van de Geschiedenismagazine (exclusief 25% korting)
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

Postbus 57191, 1040 BB Amsterdam
+31 (0)88 700 2900

Zwart/wit
€ 7.800,€ 4.300,€ 2.300,-

Steunkleur
€ 9.950,€ 5.450,€ 2.950,-

sales@veenmedia.nl
www.veenmedia.nl

Full colour
€ 14.250,€ 7.800,€ 4.250,-

2015
Aanleverspecificaties
• Advertentie bevat geen witmarges en/of aflopende
elementen.
• 300 dpi, CMYK, Certified PDF, inclusief gebruikte
letterfonts en met een inktpercentage van maximaal
240%.
• Het te gebruiken kranten ICC-profiel is:
ISOnewspaper_26v4 ICC (full colour) of
ISOnewspaper _26v4(gr) ICC (zwart).
• Het te gebruiken PDF-creatieprofiel is
NewspaperAds_1v4.

Postbus 57191, 1040 BB Amsterdam
+31 (0)88 700 2900

Graag de advertentie sturen naar:
advertentiemateriaal@veenmedia.nl ter attentie van
Jeanette Raaijen.

sales@veenmedia.nl
www.veenmedia.nl

