MEDIAKAART 2018

Duik in de wereld
van +115.000
liefhebbers van de
onderwaterwereld!

Maak kennis met de Vipmedia DUIKENcommunity. Via dit mediaplatform
kunt u uw doelgroep enthousiaste onderwaterliefhebbers snel bereiken. Dit
zowel on- als offline via de magazines, newsletters en social media.

uw merk

specials

websites

games

content

merchandising

social
media
marketing

webshops

print

duikencommunity

e-newsletters

editing

Combineren werkt!
Een uitgewerkt mediaplan is de basis van een succesvolle campagne. Door onze
communicatiemiddelen te combineren creëert u extra ‘added value’ waardoor u direct met
uw doelgroep in contact komt.

Magazine

Website

Nieuwsbrieven

Facebook

You Tube

Interesse?
Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL/BE Judith Rietveld - Sales manager - judith@vipmedia.nl - +31 (0)6 22 48 06 17
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onderwaterwereld!

Bereik
DUIKEN is hét onderwatersportmagazine van Nederland en België en staat boordevol
duikreisverhalen in binnen- en buitenland, biologie, fotografie, productinformatie,
lezerservaringen, prijsvragen, medische vraag en antwoord, columns en tips. Het tijdschrift
verschijnt maandelijks en bereikt meer dan 45.000 lezers. DUIKEN is ook digitaal verkrijgbaar
en met een eigen App op een tablet en smartphone en wordt online interactief aangevuld via
de eigen DUIKEN website, nieuwsbrieven, Facebook, enz.

Doelgroepprofiel
• Leeftijd: 25 tot 45 jaar
• Geslacht: overwegend man
• Opleiding: gemiddeld tot hoog opleidingsniveau
• Gezin: bij 1 op de 5 gezinnen lezen de kinderen mee
• Inkomen: tweeverdieners, 1,5 tot 2 x modaal of hoger
• Sociale klasse: gemiddeld tot hoog bestedingsgedrag
• Duikers: bezitten vaak een zeil- of motorboot, motor of bungalowtent
• Niveau hobby: gaan vaak op vakantie en zijn zeer actieve sporters
• Leesgedrag: bewaren het magazine gemiddeld 3 jaar en herlezen het regelmatig

Duiken biedt

• Andere interesses: fietsen, motorrijden, watersport en skiën

• 45.000 lezers van printmedia

• Vrije tijd: uitgaan, theater, fotograferen, uitstapjes in Nederland, koken, natuur en film

• Aankoopgedrag: sterke interesse in audiovisuele apparatuur, computers en auto’s

• 115.000 online contactmomenten
• +14.000 Facebook Likes

Bron: Wegener Onderzoek en Omnidata

• 12.000 mailadressen in database

Interesse?
Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL/BE Judith Rietveld - Sales manager - judith@vipmedia.nl - +31 (0)6 22 48 06 17
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Magazine
Omschrijving

Formaat b x h

Prijs €

DUIKEN

1/16 liggend

95 x 30,5 mm

230

• Verschijnt 12x per jaar

1/8 liggend

95 x 66 mm

400

• 45.000 bereik print

1/8 liggend breed

195 x 30,5 mm

400

• Abonnees en losse verkoop

1/8 staand

45 x 137,5 mm

400

• Extra beurzen en evenementen

1/4 liggend

195 x 66 mm

770

• Korting bij meerplaatsing

1/4 staand

95 x 137,5 mm

770

1/4 staand smal

45 x 180 mm

770

1/3 liggend

195 x 90 mm

995

1/3 staand

61,5 x 280 mm

995

1/2 liggend

195 x 137,5 mm

1.510

1/2 staand

95 x 280 mm

1.510

1/1 aflopend

225 x 300 mm*

2.895

Editie
Verschijningsdatum
01/2018		14-12-2017
02/2018		25-01-2018
03/2018		22-02-2018
04/2018		22-03-2018
05/2018		26-04-2018
06/2018		24-05-2018
07/2018		21-06-2018
08/2018		26-07-2018
09/2018		23-08-2018
10/2018		20-09-2018
11/2018		25-10-2018
12/2018		22-11-2018
01/2019		20-12-2018

* Aflopend +3 mm snijwit rondom en voorzien van snijtekens.
Aanvullende tarieven**

Speciale plaats

+10%

Cover 2 of 3

+15%

Cover 4

+25%

** Bijsluiters, inserts, productplussen op aanvraag
> Aanlevering uiterlijk 4 weken vóór verschijningsdatum.
300 dpi PDF. Tekst in lettercontouren.

Website
Omschrijving

Formaat b x h

Prijs €

WWW.DUIKEN.NL

Leaderboard

728 x 90 px

vanaf 275 p/mnd

• 35.000 hits per maand

Medium rectangle

300 x 250 px

vanaf 275 p/mnd

• 21.000 unieke bezoekers

Large rectangle

350 x 584 px

vanaf 295 p/mnd

Mobile Banner

300 x 50 px

vanaf 240 p/mnd

Large mobile banner

320 x 100 px

vanaf 275 p/mnd

> Creatie van een set van 5 banners door Vipmedia: € 175,Advertorial + Facebook

per plaatsing

vanaf 500

Omschrijving

Soort

DUIKEN

Nieuwsbrief artikel

item

260

• Verschijnt 1-2x per maand

Nieuwsbrief

dedicated

790

Nieuwsbrieven
Prijs €

• 12.000 adressen in database
• 8.000 ontvangers
• CTO 44,1% en CTR 15,2%

Interesse?
Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL/BE Judith Rietveld - Sales manager - judith@vipmedia.nl - +31 (0)6 22 48 06 17
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Social Media
DUIKEN
• Facebook

• Twitter

• YouTube

• Instagram

Omschrijving

Soort

Prijs €

Post

per plaatsing

vanaf 265 per plaatsing

Video

per plaatsing

265

Advertorial website + Facebook post

per plaatsing

vanaf 500

Sponsored video website + Facebook post

per plaatsing

op aanvraag

Commerciële post YouTube		

260

Commerciële post Twitter		

260

Commerciële post Instagram		

260

Online
Omschrijving
• Extra opties

Soort

Prijs €

Artikel		500
Product review		
Product review

Vlog

1000
1295

Vlog campagne		

Vanaf 1250

Vlog campagne

Reportage

Vanaf 2500

Omschrijving

Soort

Losse insert

i.f.v. gewicht

Vanaf 1320

Special

16 pagina’s

5250

Vertaling special

16 pagina’s

2900

Product review

2 pagina’s

1500

Reisreportage

2 pagina’s

2500

Print
• Extra opties

Prijs €

Interesse?
Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
NL/BE Judith Rietveld - Sales manager - judith@vipmedia.nl - +31 (0)6 22 48 06 17
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