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Dans Magazine is het enige Nederlandstalige dans tijdschrift.
Het verschijnt 6 keer per jaar en biedt een divers pallet aan
dansstijlen, van moderne dans, ballet, tango tot hiphop,
werelddans en jazzdance. Natuurlijk volgt het de ontwik
kelingen in de Nederlandse danswereld op de voet!

BEREIK

Dans Magazine verschijnt in een oplage van 5.000
exemplaren. De oplage wordt verspreid via abonnementen
dansscholen, controlled circulation en losse verkoop.

ONZE LEZERS

83% van de lezers van Dans Magazine danst zelf. Bijna de
helft houdt zich beroepshalve bezig met dans. Het overgrote
deel van de lezers en bezoekers van de website is vrouw en
hoger opgeleid (HBO en hoger). De leeftijd varieert van
20 tot 55 jaar.
De lezers van Dans Magazine zijn geïnteresseerd in een
veelheid aan dansstijlen. De meest populaire dansvormen
zijn moderne dans, ballet, jazzdance, musical, werelddans
urban en Latijn-Amerikaans. De lezers bezoeken gemiddeld
5 dansvoorstellingen per jaar, kijken dansfilms en dans
programma’s, lezen boeken over dans en kopen
regelmatig dansmode.

WWW.DANSMAGAZINE.NL

De website www.dansmagazine.nl, met 25.000 unieke
bezoekers per maand, biedt dagelijks nieuws uit de nationale
en internationale danswereld, blogs en artikelen. Raadpleeg
de uitgebreide agenda van premières, audities, workshops
en festivals. Of verdiep u in de achtergrond van lopende en
toekomstige dansprojecten.

PRINT
Verschijnt

per jaar

6x

ONLINE
Drukoplage

5.000

Meelees

bereik

20.000

Unieke

Nieuwsbrief

bezoekers

abonnees

Facebook

25.000

2.500

4.500

DANS MAGAZINE

Titel
		Dans Magazine
Ondertitel
Hét dansblad van Nederland
Uitgave van		
Virtùmedia B.V.
Hoofdredacteur		
Joost Groeneboer
Verschijningsfrequentie 6 x per jaar
Abonnementsprijs
€ 36,95 per jaar

ADVERTENTIEFORMATEN-PRIJZEN (b x h in mm)
Formaat

b x h in mm

Tarief

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

215 x 275*
165 x 110
80 x 225
165 x 52,5
80 x 110
80 x 52,5

€ 900,€ 525,-	
€ 525,€ 300,€ 300,€ 187,50

*

5 mm afloop noodzakelijk. Alle prijzen zijn excl. BTW

AANVULLENDE TARIEVEN

Tarieven voor antwoordkaarten, plakkaarten, meehechters
of insert op aanvraag. Bij antwoordkaarten of plakkaarten
geldt een verplichte afname van een 1/1 pagina.
Pagina IV omslag
Voorkeursplaatsing

+ 50%
+ 25%

FESTIVAL/DANSOPLEIDINGENSPECIAL

In Dans Magazine nummer 5 verschijnt de jaarlijkse
dansopleidingenspecial. Oplage 10.000, extra distributie
onder dansscholen. Overzicht van de Nederlandse, Belgische
en andere Europese dansopleidingen. Redactionele pagina
voor presentatie van het festival cq de opleiding.
Pakket opleidingenspecial 1/1 pagina voor:
€ 750,- (mediawaarde € 2.250,-)

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 editie
nummer naar traffic@virtumedia.nl.

VERSCHIJNINGSDATA 2020
Nummer Verschijningsdatum

Aanleverdatum

1
2
3
4
5
6

20 januari
16 maart
01 mei**
03 augustus
28 september***
16 november

14 februari
10 april
29 mei
28 augustus
23 oktober
11 december

** Extra: Speciale uitgave Festivalspecial. Loopt naast nummer 3.
*** Extra: Speciale uitgave Dansopleidingenspecial. Loopt naast nummer 5.

CONTACT
DAILY PRODUCTIONS/ VIRTÙMEDIA
Mariska Jankovits		
T 030 - 693 11 77 		
E mjankovits@virtumedia.nl
Klaartje Grol
T 030 - 307 22 48 		
E kgrol@virtumedia.nl

Pakket opleidingenspecial 2/1 pagina voor:
€ 1.250,- (mediawaarde € 3.150,-)

Daily Productions is onderdeel van:
Virtùmedia B.V.
Postbus 595
3700 AN Zeist

TECHNISCHE GEGEVENS

www.daily.nl
www.virtumedia.nl

Drukoplage
Abonnees
Bladspiegel
Zetspiegel

5.000
4.000
215 x 275 mm (b x h)
165 x 225 mm (b x h)

PARTNER WORDEN VAN
DANS MAGAZINE?
Bel of mail ons!
030 - 693 11 77
mjankovits@virtumedia.nl

WWW.DANSMAGAZINE.NL
Uitgave van			
Virtùmedia B.V.
Webredacteur			Maaike Gunsing
Unieke bezoekers per maand
25.000
E-mailnieuwsbrief		
2.500 abonnees

E-MAILNIEUWSBRIEF
Verschijnt iedere twee weken.
Aanleveren
-	 De titel 8 woorden, de tekst maximaal 60 woorden
-	 Een rechtenvrije liggende afbeelding van 550 x 160 pixels

DANSMAGAZINE.NL

Prijs

De website www.dansmagazine.nl biedt dagelijks nieuws
uit de nationale en internationale danswereld, blogs en
artikelen. Raadpleeg de uitgebreide agenda van premières,
audities, workshops en festivals. Of verdiep u in de
achtergrond van lopende en toekomstige dansprojecten.

BANNERS
Soort

b x h in pixels

Tarief *

Banner

336 x 95
(max. grootte 30 KB)

€ 175,- per maand

Rectangle

336 x 280
(max. grootte 50 KB)

€ 375,- per maand

Longbanner **

480 x 60
(max. grootte 40 KB)

€ 100,- per maand

Leaderboard

728 x 90
(max. grootte 40 KB)

€ 525,- per maand

* Alle prijzen zijn exclusief BTW
** Alleen op homepage

OVERIGE ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN
TRAILER (via youtube of vimeolink)
Alleen zichtbaar op homepage.
Tarief

€ 250,- per maand

ADVERTORIAL
Een advertorial is 2 weken zichtbaar op de homepage.
Na 2 weken blijft uw artikel vindbaar op de website.
Aanleveren
-	 Circa 400 woorden
-	 Beeldmateriaal
-	 Desgewenst een link naar een youtubefilm en/
of uw website
Prijs

€ 250,-

€ 150,-

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
moet verwijzen. Wij hanteren een carrouselsysteem.
De advertentiebestandsnaam bevat bedrijfsnaam en
websitetitel. Als Virtùmedia het materiaal niet volgens
de aanlevervoorwaarden ontvangt kunnen er kosten
doorberekend worden voor de te maken aanpassingen.
Aanleveren materiaal 5 werkdagen voor publicatiedatum
bij traffic@virtumedia.nl o.v.v. bedrijfsnaam, websitetitel,
plaatsingsperiode en url. Materiaal bij voorkeur als losse
bijlage met de mail mee sturen.

CONTACT
DAILY PRODUCTIONS/ VIRTÙMEDIA
Mariska Jankovits 		
T 030 - 693 11 77 		
E mjankovits@virtumedia.nl
Klaartje Grol 		
T 030 - 307 22 48 		
E kgrol@virtumedia.nl
		
Daily Productions is
onderdeel van:
Virtùmedia
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

