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Ontmoet meer 
dan 250.000 

liefhebbers van 
geschiedenis!
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Maak kennis met de Vipmedia geschiedeniscommunity. Via dit 
mediaplatform kunt u uw doelgroep enthousiaste geschiedenisliefhebbers 
direct bereiken. Dit zowel on- als offline via de magazines, newsletters en 
social media. 
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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.

Interesse?

Magazine Website Quiz BattleNieuwsbrieven Facebook

Kom rechtstreeks in 
contact met 250.000 
geschiedenis-
liefhebbers door middel 
van één mediaplatform!
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Bereik
Historia neemt je mee terug naar de belangrijkste momenten uit de wereldgeschiedenis 

- van het slagveld naar gewaagde ontdekkingsreizen en baanbrekende uitvindingen. De 

geschiedenis komt tot leven, en je krijgt een nieuwe kijk op het heden. Het magazine 

verschijnt 9x per jaar in Nederland en België op een oplage van 55.000 ex. en wordt online 

interactief aangevuld via de eigen Historia website, nieuwsbrieven, Facebook, enz.

Doelgroepprofiel
•  Leeftijd: 20 tot 60 jaar

• Geslacht: overwegend mannen (78%)

• Inkomen: boven modaal, 80 % is actief op de werkmarkt

• Sociale klasse: gemiddeld tot hoog 

• Leesgedrag: 85% leest het magazine meerdere malen per week, 92% leest haast alle 

artikels, alle edities worden verzameld

• Interesses: cultuur, geschiedenis, kunst, de wereld, natuur, ontwikkelingshulp, …

• Andere interesses: persoonlijke ontwikkeling, spirituele verrijking en authenticiteit

• Aankoopgedrag: zijn zeer postordergevoelig, kopen vaak bij verschillende bedrijven 

• Vrije tijd: veel (verre) reizen, citytrips, fotografie

• Internet: informatie, bankieren, reisboekingen, games en online winkelen

Bron: Marktonderzoek Booming Experience
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Interesse?

Ontmoet meer 
dan 250.000 

liefhebbers van 
geschiedenis!

Historia biedt
•  120.000 lezers van printmedia

•  15.000 nieuwsbrieflezers

•  90.000 contactmomenten

•  24.000 Facebook Likes
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Omschrijving Formaat b x h Prijs €

1/2 liggend 215 x 145 mm* 2.010

1/2 staand 107 x 290 mm* 2.010

1/1 215 x 290 mm* 3.350

* Aflopend +5 mm snijwit rondom en voorzien van snijtekens.

Aanvullende tarieven** Speciale plaats +10%

 Cover 2 of 3 +15%

 Cover 4 +25%

** Losse bijlage op aanvraag

> Aanlevering uiterlijk 4 weken 

 vóór NL verschijningsdatum. 

 300 dpi PDF. Tekst in 

lettercontouren. 

Editie NL Verschijningsdatum

01/2019  12-12-2018

02/2019  30-01-2019

03/2019  06-03-2019

04/2019  17-04-2019

05/2019  29-05-2019

06/2019  03-07-2019

07/2019  14-08-2019

08/2019  25-09-2019

09/2019  06-11-2019

01/2020  11-12-2019

Editie BE Verschijningsdatum

01/2019  07-03-2019

02/2019  18-04-2019

03/2019  28-05-2019

04/2019  04-07-2019

05/2019  15-08-2019

06/2019  26-09-2019

07/2019  07-11-2019

08/2019  12-12-2019

09/2019  30-01-2020

01/2020  05-03-2020

      Magazine

Omschrijving Verschijningsdata Prijs €

Jointpromotions mogelijk Op aanvraag Op aanvraag

Omschrijving Formaat b x h Prijs €

Topbanner 930 x 180 px 20 CPM

Mobiele banner 728 x 60 px 15 CPM

       Specials

       Website

Interesse?

MEDIAKAART 2019

HISTORIA

• Verschijnt 9x per jaar

• 120.000 bereik print

• Abonnees en losse verkoop

• 60% NL en 40% BE

• Korting bij meerplaatsing

HISTORIA SPECIALS

• 6x per jaar

• 22.000 bereik print

• Specifieke thema’s

WWW.HISTORIANET.NL

• 130.000 hits per maand

• 90.000 unieke bezoekers

• >3.000 artikels, quizzen en tests
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Omschrijving Soort Prijs €

Advertenties mogelijk Op aanvraag Op aanvraag

      Facebook

Omschrijving Inhoud Prijs €

Historia 3x advertentie +1 adv gratis

Combikorting advertentie Historia + 20% korting

 advertentie Wetenschap in Beeld*

* Wetenschap in Beeld bevat nieuws, vragen en antwoorden, uitgebreide artikelen 

en korte weetjes en het beste uit nieuwsarchieven op gebied van natuur, geschiedenis, 

cultuur, techniek, natuur, heelal en het menselijk lichaam. Het magazine verschijnt 12x per 

jaar in Nederland en België op een oplage van 60.000 ex.

   Combipakket

Interesse?

Omschrijving Formaat b x h Prijs €

Article banner (3x) 620 x 300 px 1.000

Footer banner (3x) 620 x 100 px 600

Rectangular banner (3x) 300 x 250 px 600

Advertorial (1x)  500

        Nieuwsbrieven
MEDIAKAART 2019

HISTORIA

• 24.000 Likes en groeiend

• Speciale aanbieding

HISTORIA

• 3x per week

• +15.000 abonnees


