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ONS AMSTERDAM
ONS AMSTERDAM

Ons Amsterdam (sinds 1949) is een tijdschrift over
verleden en heden van Amsterdam. 10 keer per jaar brengt
Ons Amsterdam bijzondere plekken voor het voetlicht, vertelt
over de levendige geschiedenis van de stad en haar inwoners
en laat bekende en minder bekende Amsterdammers aan
het woord. Ons Amsterdam brengt regelmatig specials in
samenwerking met musea, archieven en andere belangrijke
organisaties in Amsterdam.

WWW.ONSAMSTERDAM.NL

BEREIK

Ons Amsterdam verschijnt in een oplage van 11.000
exemplaren. Ons Amsterdam heeft een betaalde oplage
van 10.000. De rest van de oplage ligt in de losse verkoop.
Een nummer wordt gemiddeld door 2,6 mensen gelezen.

IMPACT ADVERTENTIES

91% van de lezers kijkt regelmatig naar de advertenties,
maarliefst 32% heeft weleens iets besteld naar aanleiding
van een advertentie.

De website www.onsamsterdam.nl heeft maandelijks
25.000 unieke bezoekers

ONZE LEZERS

De lezerskern van Ons Amsterdam is hoog opgeleid en
heeft een gemiddelde leeftijd van 50 jaar. Lezers hebben
een zeer hechte band met Ons Amsterdam en lezen het
blad aandachtig, maar liefst 47% ziet Ons Amsterdam als
zijn lijfblad, 54% van de lezers leest langer dan een uur in
Ons Amsterdam, 52% beschouwt Ons Amsterdam als
belangrijkste bron van informatie over wat zich afspeelt in
de stad. Populaire onderdelen zijn ‘De route van…’ waarin
een bekende (oud-)Amsterdammer de lezer meevoert langs
de plekken van zijn of haar jeugd en de rubriek met nieuws
van 25 en 50 jaar geleden.
Lezers van Ons Amsterdam zijn fervente boekenlezers
(niet alleen geschiedenisboeken, maar ook romans) en kopen
regelmatig naslagwerken of DVD´s over (de geschiedenis van)
Amsterdam, ze bezoeken zeer regelmatig musea, houden
van reizen, zijn fervente theater- en concertbezoekers en
wandelen en fietsen graag.
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ONS AMSTERDAM
Titel 			Ons Amsterdam
Ondertitel 		
Ontdek de geschiedenis
			van Amsterdam
Uitgave van		
Virtùmedia B.V.,
			
Postbus 595, 3700 AN Zeist
Verschijningsfrequentie 10 x per jaar
Inzendtermijn
advertenties 		
3 weken voor verschijnen
Abonnementsprijs
€ 61,– per jaar

ADVERTENTIEFORMATEN-PRIJZEN (b x h in mm)
Formaat

b x h in mm

Tarief

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

205 x 290*
85 x 256
175 x 125
85 x 125
85 x 60

€ 1295,–
€ 725,–
€ 725,–
€ 425,–
€ 250,–

* 5 mm afloop noodzakelijk. Alle prijzen zijn excl. BTW.

AANVULLENDE TARIEVEN

Tarieven voor specials, bijsluiters, meehechters of
advertorials op aanvraag.
Pagina IV omslag
Voorkeursplaatsing

+50%
+25%

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 adver
tentiebestandsnaam 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 aan
passingen. Aanleveren materiaal o.v.v. titel en
editienummer naar traffic@virtumedia.nl.

VERSCHIJNINGSDATA 2022
Nummer

Verschijningsdatum

Aanleverdatum

1/2
3
4
5
6
7/8
9
10
11
12

28 januari
04 maart
08 april
29 april
03 juni
01 juli
02 september
30 september
28 oktober
02 december

13 januari
17 februari
24 maart
14 april
19 mei
16 juni
18 augustus
15 september
13 oktober
17 november

CONTACT

Paul Revier
		
T 030 - 2027426 		
E previer@virtumedia.nl

WWW.ONSAMSTERDAM.NL
Uitgave van			Virtùmedia B.V.
Unieke bezoekers per maand
25.000
E-mailnieuwsbrief		
8.000 abonnees

INGEZONDEN MEDEDELING
Tekst van maximaal 400 woorden met minimaal 1 rechten
vrije liggende afbeelding en link.

BANNERS
Tarief

E-MAILNIEUWSBRIEF
Aanleveren tekst van maximaal 60 woorden, titel 6 - 8
woorden, rechtenvrije afbeelding van 550 x 160 pixels en url.

€ 150,–
per maand
€ 395,–
per maand
€ 395,–
per maand

De advertentiebestandsnaam van elk bestand bevat
bedrijfsnaam en websitetitel. Als Virtùmedia het materiaal
niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt kunnen er
kosten doorberekend worden voor de te maken
aanpassingen.

Soort

b x h in pixels

Sidebar banner
Artikelpagina’s
Full banner
Artikelpagina’s
Leaderboard
Homepage

250 x 360
970 x 250
980 x 120

OVERIGE ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN
INGEZONDEN MEDEDELING
Een ingezonden mededeling bevat maximaal 400 woorden
en een afbeelding. De inhoud moet aansluiten bij de content
van de website passen en kan door onze redactie geredigeerd
worden.
Prijs

€ 200,–

E-MAILNIEUWSBRIEF
De e-mailnieuwsbrief van Ons Amsterdam verschijnt
maandelijks en wordt verzonden naar 8.000 abonnees. Een
ingezonden tekstitem in de e-mailnieuwsbrief bestaat uit
60 woorden en rechtenvrije afbeelding van 550 x 160 pixels.
Prijs

€ 295,–

Alle prijzen excl. BTW.
BANNERS
Banners aanleveren in 72dpi als jpg, gif, png (geen flash)
max. 50 kb met de link waarnaar de banner moet verwijzen.
Onsamsterdam.nl hanteert een carrouselsysteem.

Aanleveren materiaal 7 werkdagen voor overeengekomen
publicatiedatum bij traffic@virtumedia.nl o.v.v. bedrijfsnaam,
websitetitel, plaatsingsperiode en url. Materiaal bij voorkeur
als losse bijlage met de mail mee sturen of via wetransfer.

CONTACT

Paul Revier
		
T 030 - 2027426 		
E previer@virtumedia.nl
Uitgeverij Virtùmedia verzorgt de advertentiewerving
voor Ons Amsterdam
Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

