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ONLINE

HEUVELRUG MAGAZINE 2022   
In april 2022 komt de vijfde editie van het Heuvelrug 
Magazine uit! Deze editie staat in het teken van het 
buitenleven in de regio, in de breedste zin van het woord. 
Het bijzondere landschap van de regio, buitenspelen, 
picknicken, kasteeltuinen, terrassen, sporten, noem het  
maar op! Het magazine telt circa 72 pagina’s en heeft  
een duidelijke bewaarfunctie. Naast het papieren  
magazine ontwikkelen we ook weer een online editie  
vol achtergrondinformatie, video’s, recepten en actuele 
evenementen.   

DOEL   
Het doel van het magazine is om de Utrechtse Heuvelrug en 
de Gelderse Vallei aantrekkelijk in beeld te brengen en 
daarmee recreatieve bezoekers, zakelijke bezoekers en 
bewoners te verleiden vaker de regio te bezoeken en meer 
toeristische activiteiten te ondernemen.  

ONZE LEZERS
U bereikt zowel de zakelijke als de recreatieve bezoekers  
van de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei en 
aangrenzende gemeentes.

De recreatieve bezoeker is veelal 50+, en in de vakantie
periodes wordt de streek ook massaal bezocht door
jonge gezinnen. Voor de zakelijke lezer wordt er aandacht
besteed aan de unieke congres en vergaderlocaties waar
zaken doen en ontspannen op een natuurlijke manier met
elkaar verbonden zijn. Denk hierbij aan diverse culturele  
en buitenactiviteiten.

MET WELK EFFECT  
Het doel van het magazine is om de Utrechtse Heuvelrug
en de Gelderse Vallei aantrekkelijk in beeld te brengen en
daarmee bezoekers te verleiden om vaker de regio in te
trekken en meer toeristische activiteiten te ondernemen.
Daarbij worden ook de unieke zakelijke mogelijkheden in

de regio meegenomen. De recreatieve bezoeker is vaak  
ook actief in het zakelijk leven, en de zakelijke bezoeker is  
ook op zoek naar recreatie.

BEREIK
De lezers van het Heuvelrug Magazine bestaan uit liefhebbers 
van kunst, cultuur, natuur en gastronomie. Ze maken graag 
samen uitstapjes in de regio en zijn altijd op zoek naar 
inspiratie voor de leukste activiteiten. Het Heuvelrug 
Magazine bereikt:
 25.000 Heuvelrug Magazine lezers én hun gezinnen
 500.000 unieke bezoekers op opdeheuvelrug.nl
 7.923 nieuwsbrief abonnees
 7.341 volgers op Facebook, 3.652 volgers op Instagram, 

2.190 volgers op Twitter en 504 volgers op LinkedIn

VERSPREIDING    
Het Heuvelrug Magazine wordt verspreid over meer dan  
120 drukbezochte locaties zoals hotels, vakantieparken, 
musea, VVV’s en restaurants. Daarnaast wordt het Heuvelrug 
Magazine weggegeven aan bezoekers van beurzen zoals de 
Vakantiebeurs, Fiets en wandelbeurs en de Eventsummit.
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“Het Heuvelrug  
Magazine is een uniek 

blad, zonder reclame en vol 
authentieke verhalen. Ieder 

jaar weten wij samen met 
Virtùmedia en onze partners 

de lezers te verrassen met  
een nóg beter blad.”



Titel    …Wat de Heuvelrug met je doet!
Een uitgave van  RBT Heuvelrug en Vallei i.s.m.  
   uitgeverij Virtùmedia B.V.
Verschijningsfrequentie 1 x per jaar 
Druk    full colour, 72 pagina’s
Oplage    25.000 exemplaren

DE MOGELIJKHEDEN
Laat samen met het RBT zien hoe mooi de Heuvelrug is en 
genereer aandacht voor uw unieke product of dienst. Het 
Heuvelrug Magazine biedt de onderstaande mogelijkheden. 

ADVERTENTIEFORMATEN-PRIJZEN (b x h in mm)
MAGAZINE

Formaat Tarief * Online promotie artikel **

1/1 pagina € 1.995,– Gratis
1/2 pagina € 1.100,– Gratis
1/4 pagina € 625,– € 49,–

ONLINE MAGAZINE

Formaat Artikel in het  
online magazine ***

Plaatsing video  
bij het artikel

1/1 pagina € 149,– € 99,–
1/2 pagina € 199,– € 99,–
1/4 pagina € 199,– € 99,–

*   Bij afname van meerdere pagina’s is er een aantrekkelijke korting,  
neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

** 2 Online promotie via de nieuwsbrief en social media kanalen  
van het RBT

*** Artikel op magazine.opdeheuvelrug.nl, alleen in combinatie met  
artikel in Heuvelrug Magazine

STAFFELKORTING
Bij afname van meerdere pagina’s is er sprake van een
aantrekkelijke korting. 
Niet i.c.m. andere acties.

AANVULLENDE TARIEVEN
Omslag II  en III   + 5 %
Vertalen van het artikel 
in het Engels    € 50, per 250 woorden

TECHNISCHE GEGEVENS
Drukprocédé  Offset
Papiersoort Binnenwerk 100 grms hv silk MC
  Cover 170 grms hv silk MC
Bladspiegel 215 x 280 mm
Zetspiegel 190 x 250,5 mm

AANLEVEREN MATERIAAL
Aanleveren o.v.v. Heuvelrug 2022 bij traffic@virtumedia.nl

VERSCHIJNING 2022
Nummer Verschijningsdatum

1  Medio april  

MEER INFORMATIE OF ADVERTEREN?
Voor de realisatie van het Heuvelrug Magazine werken wij 
samen met Virtùmedia. Neem voor meer informatie contact 
op met:

Helen Dekker     
T  +31 (0)30  202 74 28      
E  hdekker@virtumedia.nl

…WAT DE HEUVELRUG MET JE DOET! 

ALLE ADVERTEERDERS
ONTVANGEN OOK

EXEMPLAREN VAN HET
ONTDEK DE HEUVELRUG

MAGAZINE



WWW.OPDEHEUVELRUG.NL

HEUVELRUG MAGAZINE ONLINE
Het online pakket wordt in 2022 uitgebreid. Op de  
de Heuvelrug gaan toerisme en natuur hand in hand.  
Iedereen heeft belang bij het creëren van een gezonde 
leefomgeving voor mens en dier. Een van de doelen van  
het RBT is het reduceren van papiergebruik en wat gedrukt 
wordt alleen nog drukken op FSC papier. 
Mede hierom gaan we meer aandacht besteden aan een 
goede online uitgave van het magazine. Gemeente, provincie 
en partners zullen ook geen gedrukte versie meer ontvangen 
maar alleen de online versie.
De online versie zal het hele jaar onder de aandacht gebracht 
worden en houden we actueel. Het online magazine is 
volledig gekoppeld aan de analytics van het RBT en het bereik 
en conversie hiervan kunnen we dus inzien en delen.  Voor 
de online versie rekenen we geen extra kosten. Er zijn wel 
extra mogelijkheden voor online zoals het plaatsen van een 
filmpje of andere unieke content.

Er is ook de mogelijkheid om in het magazine en online 
meer taligheid op te nemen. In het magazine doormiddel van 
kaders en online het hele artikel. Kosten € 50,– per 250 
woorden.

Bij het boeken van een artikel in het online Heuvelrug 
Magazine heeft u ook profijt van het bereik via Facebook en 
de ruim 40.000 unieke bezoekers per maand op de website.

 Ruim 500.000 unieke bezoekers op de website
 Volgers op Facebook: 7.341
 Aantal leden nieuwsbrief: 7.923

ONLINE MEDIAPAKKET  
WWW.OPDEHEUVELRUG.NL
 Item social media
  Item email nieuwsbrief
  Mogelijkheden om filmpje te plaatsen online  

(inclusief mogelijkheid om deze door het RBT te laten 
 maken en monteren) 

  Doorverwijzingen online naar eigen locatie, events, 
 brochure

 De kosten voor social media, nieuwsbrief: € 199,–
 De kosten om een filmpje te laten plaatsen (bij eigen 

materiaal) in de online versie zijn: € 99,–

Er wordt een volledige pagina in het magazine opgenomen 
met de verwijzing naar online. Daarnaast zal het online 
magazine ook geschikt zijn voor tablet en mobiel.


