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IsGeschiedenis.nl voorziet de bezoeker van een dagelijkse
dosis geschiedenis. Veelal gekoppeld aan het nieuws van die
dag. Daarnaast wordt er ook volop aandacht besteed aan
geschiedenis boeken, historische tentoonstellingen, landen,
steden en historische personen. IsGeschiedenis.nl biedt voor
elke geschiedenisliefhebber een keur aan mogelijkheden.

ONZE BEZOEKERS

De doelgroep van IsGeschiedenis.nl bestaat uit goed
opgeleide, nieuwsgierige nieuwsvolgers en cultureel en
historisch geïnteresseerden die verder kijken dan de
huidige nieuwsberichten op internet. Ze willen weten wat
de achtergrond is van een nieuwsfeit en willen weten hoe
ze bepaalde ontwikkelingen moeten plaatsen. De leeftijd
van de bezoekers varieert tussen de 18 en 65 jaar oud,
verdeling man-vrouw is gelijk.
Onze bezoekers zijn geïnteresseerd in geschiedenis en
cultuur en fervente boekenlezers. Zij bezoeken zeer
regelmatig musea en maken graag stedentrips en reizen
graag. Ook zijn zij zeer actie op social media.

ONLINE
Unieke

bezoekers

abonnees

Nieuwsbrief

Facebook

330.000

17.500

35.500

per maand

volgers

BEREIK

IsGeschiedenis.nl heeft 330.000 unieke bezoekers per
maand. De wekelijkse e-mailnieuwsbrief bereikt ruim
14.500 abonnees.
IsGeschiedenis.nl is daarmee een krachtig maar vooral
effectief platform om uw doelgroep snel en met een
minimale investering te bereiken.

WWW.ISGESCHIEDENIS.NL
Uitgave van			Virtùmedia B.V.
Webredacteur 			Daan Couwenbergh
Unieke bezoekers per maand
330.000
E-mailnieuwsbrief 		
14.500 abonnees

SOCIAL MEDIA
Berichten op de Facebookpagina van IsGeschiedenis.nl zijn
mogelijk, na overleg met de redactie.

BANNERS

Alle genoemde prijzen zijn ex. BTW.

Soort

Small button
Medium button
Large Rectangle
Leaderboard

b x h in pixels

Tarief

336 x 95
(max. 30 KB)
336 x 195 pixels
(max. 40 KB)
336 x 280
(max. 50 KB)
728 x 90 pixels
(max. 50 KB)

€ 395,–
per maand
€ 550,–
per maand
€ 750,–
per maand
€ 950,–
per maand

OVERIGE ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
ADVERTORIAL
Een advertorial is 2 weken zichtbaar in de rubriek ‘tips van
onze partners’ en telt circa 200- 400 woorden en beeld en
desgewenst een link naar een YouTube film en/of uw
website. Na 2 weken blijft uw artikel vindbaar op de website.
Prijs:

		

€ 450,–

Uw advertorial kan ook door de redactie van IsGeschiedenis.
nl geschreven worden. De inhoud van het bericht wordt dan
in overleg vastgesteld, zodat het binnen uw doelstellingen
en onze de siteformule past, en het bericht wordt vanzelf
sprekend SEO verantwoord geschreven.
Additionele kosten:

€ 50,– per bericht.

MINI ADVERTORIAL
Onder elk redactioneel bericht op IsGeschiedenis zijn 2
plaatsen beschikbaar voor een mini-advertorial (titel 4
woorden, tekst 15 woorden+ afbeelding+ url).
Prijs per 2 weken:

€ 300,–

E-MAILNIEUWSBRIEF
De e-mailnieuwsbrief van IsGeschiedenis.nl wordt wekelijks
verstuurd. Aanleveren: de titel 8 woorden, de tekst maximaal
60 woorden. Een rechtenvrije afbeelding van maximaal 550 x
160 pixels (b x h).
Prijs: 			

€ 275,–

Prijs per post 		

€ 275,–

MEDIACAMPAGNE

De combinatie van redactionele en commerciële uitingen
op IsGeschiedenis.nl, de e-mailnieuwsbrief, dedicated
e-zine en social media levert maximale aandacht op voor
uw boodschap. Dit kan via een mediacampagne of zelfs
een eigen themamaand. Neem contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken.

AANLEVEREN MATERIAAL

Banners aanleveren in 72dpi als jpg, gif, png (html5
uitsluitend na voorafgaand overleg, geen Flash). 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 7 werkdagen voor publicatiedatum bij
traffic@virtumedia.nl o.v.v. Isgeschiedenis.nl, bedrijfsnaam,
plaatsingsperiode en URL. Materiaal bij voorkeur als losse
bijlage meesturen.

CONTACT

Paul Revier 		
T +31 (0)30 - 2027426 		
E previer@virtumedia.nl
Klaartje Grol
T +31 (0)30 - 3072248
E kgrol@virtumedia.nl
Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

