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Voor meer informatie, een afspraak of een reservering neemt u contact op met:
Peter De Vester - Sales manager - peter@moizo.be - +32 (0)3 326 18 92
Edwin Fijnaut - Online sales manager - edwin@vipmedia.nl - +31 (0)6 24 49 94 91

Ontmoet +700.000 
gepassioneerde 
liefhebbers van 
wetenschap!
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Kom rechtstreeks in 
contact met 700.000 
wetenschap- 
liefhebbers door middel 
van één mediaplatform!

Maak kennis met de Vipmedia wetenschap community. Via dit 
mediaplatform kunt u uw doelgroep enthousiaste wetenschapliefhebbers 
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 Battle 2Nieuwsbrieven Facebook
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Bereik
Wetenschap in Beeld is een ontdekkingsreis in de wereld van de wetenschap en geeft 

de lezer inzicht in de medische bevindingen, ontdekkingen in de biologie, een blik op de 

toekomst, de reis van astronomen, verbazingwekkende archeologische vondsten en nog 

veel meer onderzoek. Alle artikelen zijn rijkelijk geïllustreerd en gefotografeerd. Het magazine 

verschijnt 12x per jaar in Nederland en Vlaanderen, op een oplage van 50.000 ex. en wordt 

online interactief aangevuld via de eigen Wetenschap in Beeld website, nieuwsbrieven, 

Facebook, enz.

Doelgroepprofiel
•  Leeftijd: 35 tot 70 jaar, 43,5% is + 50 jaar

• Geslacht: overwegend mannen (73,3%)

•  Gezin: 40,6% heeft gezin met kinderen

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

• Sociale klasse: gemiddeld tot hoog

•  Opleiding: hoog

• Leesgedrag: 63% leest het magazine meerdere malen per week, 84% leest haast alle 

artikels, alle edities worden verzameld, er zijn gemiddeld 3,3 lezers per nummer

• Interesses: cultuur, geschiedenis, natuur, exposities, lezingen en musea, …

• Persoonlijk: voelen zich expert, storyteller, kenner, persoonlijke ontwikkeling staat 

centraal

• Aankoopgedrag: geven vlot geld uit en hebben weinig tot geen budgettaire 

beperkingen, donaties aan goede doelen zijn belangrijk 

• Vrije tijd: actieve vakanties naar Europa en Afrika, 71,7% is sportief actief

• Internet: informatie, bankieren, reisboekingen, e-mail en online winkelen 

Bron: Marktonderzoek Booming Experience

Mediapartner
•  Partner van Weekend van de Wetenschap 

• Nederlandse Olympiades: aardrijkskunde, biologie, science, scheikunde en wiskunde

• Vlaamse Olympiades: biologie, chemie, fysica, geografie, natuurwetenschappen, 

sterrenkunde, technologie en wiskunde
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Interesse?

Ontmoet +700.000 
gepassioneerde 
liefhebbers van 
wetenschap!

Wetenschap in Beeld 
biedt
• 165.000 lezers van printmedia

• 1.200.000 online contactmomenten

• +16.000 Facebook Likes

• 275.000 nieuwsbrieflezers
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Omschrijving Formaat b x h Prijs €

1/2 liggend 215 x 145 mm* 2.160

1/2 staand 107 x 290 mm* 2.160

1/1 215 x 290 mm* 3.595

* 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 verschijningsdatum. 

 300 dpi PDF. Tekst in lettercontouren. 

Editie Verschijningsdatum

01/2019  12-12-2018

02/2019  16-01-2019

03/2019  13-02-2019

04/2019  13-03-2019

05/2019  10-04-2019

06/2019  15-05-2019

07/2019  12-06-2019

08/2019  10-07-2019

09/2019  14-08-2019

10/2019  11-09-2019

11/2019  09-10-2019

12/2019  13-11-2019

      Magazine

Omschrijving Verschijningsdata Prijs €

Jointpromotions mogelijk Op aanvraag Op aanvraag

       Specials

Interesse?

Omschrijving Formaat b x h Prijs €

Topbanner Op aanvraag 15 CPM

Sidebanner Op aanvraag 15 CPM

       Website

MEDIAKAART 2019

WIB SPECIALS

• 8x per jaar

• Specifieke thema’s

WWW.WIBNET.NL

• 300.000 hits per maand

• 190.000 unieke bezoekers

• >6.000 artikels, tests en quizzen

WETENSCHAP IN BEELD

• Verschijnt 12x per jaar

•  50.000 bereik print

•  Abonnees en losse verkoop

•  70% NL en 30% BE

•  Korting bij meerplaatsing
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Omschrijving Soort Prijs €

Commerciële post Op aanvraag Op aanvraag

      Facebook

Omschrijving Inhoud Prijs €

Wetenschap in Beeld 3x advertentie +1 adv gratis

Combikorting adv.Wetenschap in Beeld +  20% korting

 advertentie Historia*

* De geschiedenis komt tot leven in Historia met artikelen over het dagelijkse leven van

onze voorouders, maar ook over beslissende gebeurtenissen, veldslagen, uitvindingen en 

legendarische personen die de wereld voorgoed veranderd hebben. Historia verschijnt 9x 

per jaar op een oplage van 40.000 ex, in Nederland en België.

   Combipakket

Interesse?

Omschrijving Formaat b x h Prijs €

Article banner (3x) 620 x 300 px 1.500

Footer banner (3x) 620 x 100 px 750

Rectangular banner (3x) 300 x 250 px 600

Advertorial (1x)  750

        Nieuwsbrieven
MEDIAKAART 2019

WETENSCHAP IN BEELD

• +16.000 Likes

• Speciale aanbieding

WETENSCHAP IN BEELD

• 3x per week

• 275.000 abonnees


