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

Mediabrochure 2020

Facts & Figures
DUIKEN is de grootste print en online duikcommunity in Nederland, België
en de Nederlandse Cariben. In het print magazine lees je over de mooiste
duikbestemmingen ver weg én dichtbij, brengen we het laatste nieuws over
duikmateriaal en duiken we in de medische achtergrond van de duiksport.
Ontdek hoe mooi duiken in eigen land is en leer hoe jij meer kunt halen uit je
onderwatercamera met de reviews en tips & tricks van onze topfotografen. En dit
is slechts een greep uit onze artikelen!

Lezersprofiel

• 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 2x 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
• Andere interesses: fietsen, motorrijden, watersport en skiën
• 	Aankoopgedrag: sterke interesse in audiovisuele apparatuur, computers
en auto’s
• 	Vrije tijd: uitgaan, theater, fotograferen, uitstapjes in Nederland, koken,
natuur en film

Magazine
•
•

Verschijnt 12x per jaar
± 45.000 lezers

Online
•
•
•
•

Bezoekers: 100.000 per jaar
250.000 paginaweergaven per jaar
19.000 volgers op social media
10.000 nieuwsbrief abonnees
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Nieuwsbrief

Iedere twee weken op donderdag.

Tarieven en formaten 2020
Print Advertenties
Omschrijving

Online Advertenties

Formaat (bxh)

Prijs NL

1/1 pagina

215 x 280 mm*

€ 2.895

Leaderboard

1/2 staand

90 x 244 mm

€ 1.510

1/2 liggend

184 x 120 mm

€ 1.510

1/3 staand

58 x 244 mm

€ 995

1/3 liggend

184 x 80 mm

€ 995

1/4 staand

42 x 244 mm

€ 770

Nieuwsbrief

1/4 staand smal

184 x 58 mm

€ 770

Banner

*Aflopend:

3 mm afloop rondom

Aanvullende tarieven:
• Speciale plaats +10%
• Cover 2 of 3 +15%

Onlineadvertenties

Formaat (bxh)

Prijs

728 x 90 px

€ 20 CPM

Rectangle formaat

300 x 250 px

€ 20 CPM

Mobiele banner

320 x 100 px

€ 15 CPM

per plaatsing

vanaf € 450

Soort (bxh)

Prijs

600 x 200 px

€ 350

Max. 300 tekens
+ afbeelding + link

€ 500

Dedicated

€ 1.500

Soort

Prijs

Partner content
(vanaf 200 woorden, 1 beeld, link)

Advertorial
Nieuwsbrief

• Cover 4 +25%
Social Media posts
Tarief Post

€ 895

(Facebook + Instagram)

Video
Wedstrijd

Clip

€ 895

Actie

€ 895

Contact

VIPMEDIA

Adverteren of samenwerken?
Judith Rietveld

Sales manager & hoofdredacteur
E-mail: judith@duiken.nl
+31 (0)6 22 48 06 17

www.vipmedia.nl

