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POPMAGAZINE HEAVEN
HEAVEN

Heaven is een popmagazine dat zich richt op muziek
liefhebbers. Het betreft kwalitatieve muziek in vele genres,
gemaakt door bewezen rasartiesten én aanstormende
talenten. Het informatieve popmagazine Heaven wordt door
de lezers ervaren als een blijvende beleving. Ze verzamelen
de Heaven vaak als collectorsitem en lezen de nummers
herhaaldelijk.

INHOUD

Interviews, nieuws, achtergrondartikelen en recensies
overrock, pop blues, soul, country, folk, wereldmuziek
en eigentijdse stromingen.

ONZE LEZERS

Heaven wordt gelezen door goed geschoolde mannen en
vrouwen met grote interesse voor verschillende soorten
muziek. De lezer kan omschreven worden als een jeugdig,
bewust en kritische levensgenieter met sterke behoefte aan
kwaliteitsproducten. Daarnaast zijn de lezers van Heaven
behoorlijk consumptief, zo kopen ze bijvoorbeeld veel cd’s
enbezoeken ze regelmatig een concert.

DISTRIBUTIE EN OPLAGE

Heaven heeft een oplage van 6.500 exemplaren.
De verspreiding vindt plaats door middel van losse
winkelverkoop – in Nederland en Vlaanderen – via
distributiekanalen (Betapress en Imapress) en via
vele platenzaken. Abonnees en overige relaties.
Doelgroepgerichte uitdeelacties op concerten,
festivalstands en overige promotionele acties die de 
kern-doelgroep(en) bereikt (o.a. via aangekochte
databestanden of samenwerkingsacties met andere
muziekpartijen).

PRINT
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ONLINE
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6.500
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POPMAGAZINE HEAVEN
Titel
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Ondertitel
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Oplage		
6.500
Uitgever
Firmament Music BV
Verschijnt
6 x per jaar
Redactie en
administratie
Poppelenburgerstraat 18
		
4191 ZT Geldermalsen
		
redactie@popmagazineheaven.nl
		T 0345 - 575 917

ADVERTENTIEFORMATEN-PRIJZEN (b x h in mm)
Formaat

b x h in mm

Tarief *

1/1 pag. staand
1/2 pag. staand
1/2 pag. liggend
1/4 pag. staand strook
1/4 pag. staand
1/8 pag. liggend

220 x 280
95 x 256
196 x 128
42 x 256
88 x 128
88 x 60

€ 1.125,€ 560,€ 560,€ 280,€ 280,€ 140,-

*

5 mm afloop noodzakelijk. Alle prijzen zijn excl. BTW

AANVULLENDE TARIEVEN

Specials, insert en opplakkers op aanvraag.
Backcover
Voorkeursplaatsing

+50%
+25 %

TECHNISCHE GEGEVENS
Bladspiegel
Pagina’s

220 mm x 280 mm
68

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 2019
Nummer Verschijningsdatum

Aanleverdatum

2
3
4
5
6
1 (‘20)

15 januari
14 maart
12 mei
15 juli
16 september
19 november

08 februari
12 april
07 juni
09 augustus
11 oktober
13 december

CONTACT
Daily Productions
Mariska Jankovits 		
T 030 - 693 11 77
		
e mjankovits@virtumedia.nl
Daily Productions is onderdeel van:
Virtùmedia BV
Postbus 595
3700 AN Zeist
www.daily.nl
www.virtumedia.nl

www.popmagazineheaven.nl
Uitgave van 			
Unieke bezoekers per maand
E-mailnieuwsbrief		

Virtùmedia
8.000
1.000 abonnees

BANNERS
Soort

b x h in px

Tarief *

Banner staand

180 x 450
(max. grootte 50 KB)

€ 175- per maand

Banner liggend

300 x 113
(max grootte 30 KB)

€ 100,- per maand

*

Alle prijzen zijn exclusief BTW

E-MAIL NIEUWSBRIEF

Item in de e-mailnieuwsbrief.
Aanleveren
- 60 woorden
-	Link
- Liggende afbeelding 550 x 160 pixels.
Prijs

€ 75,-

AANLEVEREN MATERIAAL

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.

CONTACT
Daily Productions
Mariska Jankovits 		
T 030 - 693 11 77 		
e mjankovits@virtumedia.nl
		
Daily Productions is
onderdeel van:
Virtùmedia BV
Postbus 595
3700 AN Zeist
www.daily.nl
www.virtumedia.nl

Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

