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VIS

Adverteren Print

Vismagazine
Vismagazine is al 38 jaar hét mediaplatform voor elke professional in de visketen. Met een website, een wekelijkse nieuwbrief en social media accounts is
VIS dé nieuwsbron voor de gehele vissector. Blad en website informeren de
lezer door middel van actuele informatie, mooie reportages en interessante
verhalen over de prachtige sector, die volop in beweging is.
Het vakblad verschijnt 9 keer per jaar; in het voor- en najaar wordt resp. de
Hygiëne Special en de VerpakkingsSpecial meegestuurd. De website
Vismagazine.nl biedt dagelijks nieuwe berichten en in de Agenda staan de
belangrijke evenementen en vakbeurzen voor de branche. De digitale nieuwsbrief wordt wekelijks op maandag verstuurd en bevat de meest interessante
en belangrijke nieuwsberichten.

X

Statistieken

Vakblad
9x per jaar, oplage 2.650

Lezersprofiel
Vismagazine is bestemd voor iedereen die professioneel vis verwerkt, verhandelt en verkoopt. Vismagazine is dé nieuwsbron voor de vissector, van
boord tot bord. Vismagazine volgt de actuele ontwikkelingen in de branche van visserij tot aan de consument - op de voet, en informeert over alle wetenswaardigheden van collega-ondernemers in de vissector.

Multimediale campagne
Vismagazine biedt verschillende mogelijkheden om online en offline te adverteren. Denk hierbij aan een advertentie, branded content, online bannering
of online advertorials. Deze mediakaart biedt u een overzicht
van de standaard mogelijkheden. Maatwerk is uiteraard ook mogelijk.
Onze media-adviseur helpt u graag met het bepalen van een passende (multimediale) campagne om uw marketingdoelstellingen te behalen.

Website vismagazine.nl
Gemiddeld 5.000 unieke bezoekers
per maand

Formaat

Specificatie b x h (mm)

Tarief €

1/1 pagina

230 x 300 (excl. 3 mm afloop)

€ 1.250

1/2 pagina staand

93 x 275

€ 995

1/2 pagina liggend

190 x 135

€ 995

1/4 pagina staand

93 x 135

€ 595

1/4 pagina liggend

190 x 65

€ 595

Toeslag branded content*

+ € 350 per pagina

Bijsluiter/insteker

Op aanvraag

Digitale Nieuwsbrief
600 abonnees

* inclusief redactie, exclusief fotografie

Facebook
700 volgers

Vismagazine.nl & digitale nieuwsbrief
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. Op de website plaatsen we elke dag nieuwe berichten, de digitale nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd, op maandag.

Twitter
1.300 volgers

Adverteren Vismagazine.nl

Verschijningsdata 2023 Print
Editie

Thema

Sluit aanmelden
advertorials

Tekstdeadline
advertorials

Sluit aanleveren
advertentiemateriaal

Verschijning

1

Witvis/Smaakmakers

15 december 2021

5 januari

17 januari

31 januari

2 

Zalm/Verpakken + Machinebouwspecial

2 februari

16 februari

28 februari

14 maart

3

Kreeft/Maaltijden

9 maart

23 maart

4 april

18 april

4

Haring/Winkelinrichting + Hygiënespecial

13 april

27 april

9 mei

23 mei

5

Noordzeevis/Koeling & apparatuur +
Machinebouwspecial

18 mei

1 juni

13 juni

27 juni

6

Mosselen/Frituren

6 juli

27 juli

8 augustus

22 augustus

7

Schaal & Schelpdieren/Feestdagen +
Slimmer werken in Food

10 augustus

31 augustus

12 september

26 september

8

Kweekvis/Productontwikkeling

21 september

5 oktober

17 oktober

9

Visvervangers/Digitalisering +
Verpakkingsspecial

26 oktober

9 november

21 november

Formaat

Specificatie

Tarief €

Leaderboard

728 x 90, 320 x 50

€ 400 per maand

Full banner

728 x 90, 320 x 50

€ 300 per maand

Large rectangle

336 x 280, 300 x 250

€ 400 per maand

Digitale advertorial

€ 395

Logolink

€ 150

Dedicated digitaal magazine

Op aanvraag

X Bannering
goedkeuring wordt geplaatst. Maximaal 250 woorden. Het

31 oktober

Uw banner wordt getoond op de homepage en/of achterliggende pagina's. Uw banner kan getoond worden in een
carrousel van maximaal 3 banners.

28 november

X Digitale advertorial

Een logolink is een korte klikbare tekst in combinatie met een
logo, die naar een website leidt.

Een digitale advertorial is een kort bericht over uw bedrijf
of product dat in opdracht van u wordt geschreven en na

bericht wordt tussen redactionele berichten geplaatst.

X Logolink

VIS

Adverteren digitale nieuwsbrief
Formaat

b x h pixels

Tarief €

Banner

728 x 90

€ 375

Digitale advertorial

250 woorden, 1 foto en landingspagina

€ 375
€ 750

Partnermailing

Specificaties online banners
Website

Nieuwsbrief

Bestandstype

jpg, gif, animated gif, html5

jpg

Kleurmodus

RGB

RGB

Resolutie

72 dpi

72 dpi

Maximaal formaat

99 kb

99 kb

Landingspagina

webadres opgeven

webadres opgeven

Aanleveren advertentiemateriaal
Voor het aanleveren van print advertentiemateriaal gebruikt u de Ad | Portal. Vanuit de Ad | Portal ontvangt u een e-mail
met het verzoek om uw advertentiemateriaal in te leveren. Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/ongewenste e-mail folder
terecht komen.
Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen (website en nieuwsbrieven) levert u in bij traffic@virtumedia.nl.
U ontvangt hiervoor een verzoek vanuit de afdeling Traffic.

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

ALEAPUBLISHERS
Uitgeverij Alea Publishers
Huis ter Heideweg 13
3705 MA Zeist
Uitgever

Roeland Dobbelaer

Redactie

Alea Publishers
t.a.v. Vismagazine
Huis ter Heideweg 13
3705 MA Zeist
info@vismagazine.nl

Advertentie-exploitatie Alea Publishers
Lot Vermeer
	lotvermeer@aleapublishers.nl
06 106 23 763
Aanleveren materiaal

Afdeling traffic
traffic@virtumedia.nl
030 691 33 12

Abonnementen

klantenservice@virtumedia.nl
085 040 74 00

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

