DE LEVENDE NATUUR
MEDIAKAART 2022
De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud,
-beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd
op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs.
Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken
deskundigen. De Levende Natuur verschijnt in een oplage van 2.500
exemplaren.
Lezersprofiel
De Levende Natuur is het meest gelezen tijdschrift over natuurbehoud,
-beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift wordt
gelezen door een breed scala aan betrokkenen, variërend van
natuurbeheerders tot onderzoekers, beleidsmedewerkers, studenten en
liefhebbers. Uit lezersonderzoek is gebleken dat er op elk abonnement
gemiddeld 5 meelezers zijn. Daarmee bereikt ons tijdschrift een doelgroep
van ca. 12.500 geïnteresseerden in aan natuur gerelateerde thema´s.
Frequentie
De Levende Natuur verschijnt zes keer per jaar. Een jaargang bestaat uit
vier reguliere nummers en twee dubbeldikke themanummers.

De Levende Natuur
Oplage: 2.500 exemplaren, lezersbereik 12.500, frequentie: 6x per jaar

Website www.delevendenatuur.nl

Advertentietarieven en formaten
De Levende Natuur biedt ondernemers/bedrijven de mogelijkheid te adverteren.
Voor doorlopend herplaatsen van dezelfde advertentie bieden we een
aantrekkelijke korting.
Formaat
- 1/1 pagina
(incl 3 mm afloop)
- 1/2 liggend
- 1/2 staand
- 1/4 staand

b x h in mm

prijs

226 x 303 mm

€ 700,-

198 x 130 mm
97 x 267 mm
97 x 130 mm

€ 450,€ 450,€ 275,-

Banner op de homepage (formaat 250 x 250 pixels)

prijs € 100,- per maand

Plaatsingsvoorwaarden en aanleverspecificaties
* Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.
* Voor het magazine: digitaal advertentiemateriaal aanleveren als Certified PDF
300 dpi of JPEG (300 dpi). Let u er bij kleurenadvertenties op, dat u geen RGBkleuren gebruikt of naast full colour nog steunkleuren toevoegt. Alleen CMYKkleuren aanleveren!
* Voor de website: Aanleveren banner als JPEG, PNG of GIF, max 30 kb met url.
* Al het materiaal aanleveren bij: traffic@virtumedia.nl (ovv titel en editie)

Contact:
Losse bijsluiter
Achterpagina met extra toeslag

€ 800,- (incl. technische kosten)
€ 995,- voor 1x plaatsing

Marieke van Lagen, Virtùmedia
T 0031 (0)30-2027426
E mvanlagen@virtumedia.nl

Verschijnings- en aanleverdata
nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

verschijningsdatum
21-01-2022
25-03-2022
27-05-2022
22-07-2022
23-09-2022
25-11-2022

sluitingsdatum
21-12-2021
22-02-2022
22-04-2022
21-06-2022
23-08-2022
25-10-2022

Uitgeverij Virtùmedia verzorgt in opdracht van De Levende
Natuur de acquisitie.
Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.

