ISGESCHIEDENIS LAAT ZIEN DAT GESCHIEDENIS, CULTUUR EN NIEUWS SAMENGAAN

••• SITEFORMULE •••
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 geschiedenis boeken, historische tentoonstellingen, landen,
steden en historische personen. IsGeschiedenis biedt voor elke
geschiedenisliefhebber een keur aan mogelijkheden.
•••BEREIK•••
Isgeschiedenis.nl heeft 250.000 unieke bezoekers per maand. De wekelijkse emailnieuwsbrief bereikt ruim 10.000 abonnees.
IsGeschiedenis is daarmee een krachtig maar vooral effectief platform om uw
doelgroep snel en met een minimale investering te bereiken.
Aantal unieke bezoekers:
Aantal nieuwsbriefabonnees:

250.000 per maand
10.000 per nieuwsbrief

••• DOELGROEP •••
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, willen weten hoe ze
bepaalde ontwikkelingen moeten plaatsen.
UW BOODSCHAP WORDT GEZIEN EN GEWAARDEERD

• De bezoekers zijn actief op sociale media,
• kopen regelmatig via internet,
• zijn fervente boekenlezers,
• bezoeken zeer regelmatig musea,
• houden van reizen,
• gaan regelmatig naar concerten,
• wandelen en fietsen graag.

Thema's 2016
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Themamaand Nostalgie
Themamaand Het Interbellum
Themamaand Romeinse Rijk
Themamaand Spot
Themamaand tweede Wereldoorlog
Themamaand Muziek
Themamaand Op Reis
Themamaand Volksverhalen
Themamaand Monumenten
Maand van de Geschiedenis – Grenzen
Themamaand Verzet!
Themamaand Feesten & Tradities

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN ISGESCHIEDENIS.NL

Bereik:
Aantal unieke bezoekers:
Aantal nieuwsbriefabonnees:

250.000 per maand
10.000 per nieuwsbrief

••• BANNERS •••
Button rechts
Afmetingen:
Verschijnt op:
Periode:
Tarief:

150 x 150 pixels
homepage
1 maand
€ 450,-

Banner midden
Afmetingen:
Verschijnt op:
Periode:
Tarief:

336 x 195 pixels
alle pagina's
1 maand
€ 650,-

•••

REDACTIONEEL OP ISGESCHIEDENIS •••

Redactioneel kunt u met een advertorial op Isgeschiedenis uw nieuwe publicatie,
tentoonstelling, culturele uiting of (historische) toeristische bestemming onder de
aandacht brengen.
U kunt zelf een tekst aanleveren of de redactie van Isgeschiedenis zal deze voor u
schrijven. De inhoud van het bericht wordt dan in overleg vastgesteld, zodat het
binnen uw doelstellingen en onze de siteformule past, en het bericht wordt
vanzelfsprekend SEO verantwoord geschreven.

Tarief:
Advertorial
Prijs: € 450,kant en klaar aangeleverd,
Advertorial
Prijs: € 500,Door redactie van IsGeschiedenis.nl geschreven, 2 weken homepage, daarna archief

••• CONTACT•••
Albert van Kuijk, T 030- 693 38 22
Elma Noe, T 030- 6933192
Klaartje Grol T. 06-29979261

avankuijk@virtumedia.nl
enoe@virtumedia.nl
kgrol@virtumedia.nl

••• DE E-MAIL NIEUWSBRIEF •••
Aantal woorden:
Statische afbeelding:
Tarief:

maximaal 60
maximaal 468 x 60 pixels
€175,-

••• MEDIACAMPAGNE EN THEMAMAAND •••
De combinatie van redactionele en commerciële uitingen op
IsGeschiedenis.nl, de e-mailnieuwsbrief, dedicated e-zine en socialmedia
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.
••• AANLEVERSPECIFICATIES•••
Aanleveren Banner

Aanleveren Advertorial
Betalingstermijn:

Bijzondere voorwaarde:

Banners aanleveren in 72dpi als jpg, gif, png (flash uitsluitend
na voorafgaand overleg). Aanleveren in de juiste
bestandsgrootte met de link waarnaar de banner of button
moet verwijzen. Bij een groot aanbod aan banners hanteren
wij een carrouselsysteem. Acceptatie van opdrachten en
plaatsing van banners is naar het oordeel van de beheerder.
Prijzen zijn exclusief BTW.
Alle online advertenties dienen tenminste één week voor
afgesproken plaatsingsdatum aangeleverd te zijn via
studio@virtumedia.nl (o.v.v. titel website en
plaatsingsperiode) als aparte bijlage in de mail, bij voorkeur als
zip-bestand.
Tekst in word tussen de 350 en 550 woorden, met rechtenvrij
beeld
het gehele bedrag voor de overeengekomen periode dient
binnen 14 dagen na begin van de overeenkomst te worden
voldaan, u ontvangt tijdig een factuur.
acceptatie van opdrachten en plaatsing is naar het oordeel van
de beheerder en afhankelijk van beschikbare ruimte op de
website.

••• CONTACT•••
Albert van Kuijk, T 030- 693 38 22
Elma Noe, T 030- 6933192
Klaartje Grol T. 06-29979261

avankuijk@virtumedia.nl
enoe@virtumedia.nl
kgrol@virtumedia.nl

www.Isgeschiedenis.nl is een uitgave van Uitgeverij Virtùmedia
(www.virtumedia.nl)

