
 

 
MAGAZINE | NIEUWSBRIEF |  WEBSITE  | CONGRESSEN 

Vakblad Vroeg biedt vier keer per jaar verdieping aan alle professionals die zich 
bezighouden met de ontwikkeling van het kind vanaf het moment van conceptie tot 
ongeveer 7 jaar. De producten van VROEG – kwartaalmagazine, wekelijkse nieuwsbrief en 
website – zijn voor hen een belangrijke nieuws- en inspiratiebron. 
 

Magazine - oplage: 2.000 ex., waaronder ruim 1.500 abonnees  
- 1/1 pagina   (210  x 297 mm b x h + 5 mm afloop) € 795,- 
- 1/2  pagina  (210  x 148,5 mm b x h)  € 475,- 
- 1/4  pagina  (105 x 148,5 mm b x h)   € 295,- 
- bijsluiter (incl handelingskosten)    € 895,- 
(omvang van maximaal 2 pag. A4 of 4 pag. A5) 
 

Nieuwsbrief - oplage: ruim 7.500 abonnees  
- banner  (468 (b) x 90 (h) pixels)  € 250,- 
- banner groot  (468 (b) x  500 (h) pixels)   € 395,- 
- Advertorial (tekstje 60 woorden en afbeelding) € 450,- 
 

Website www.vakbladvroeg.nl – ruim 20.000 bezoekers per maand 
- banner  250 (h) x 600 (b) pixels   € 200,- per week 
- banner - 90 (h) x 728 (b) pixels   € 100,- per week  
 

Vacatures op www.vakbladvroeg.nl 
Plaats uw vacatures voor slechts € 250,- per maand, tekst van 50 woorden, rechtenvrij 
beeld en link. 

Aantrekkelijke combinatiepakketten! 
- Pakket 1: 1/1 pag. magazine + 1x gratis banner in nieuwsbrief 
- Pakket 2: 3x adverteren = 1x gratis doorplaatsen 

Congressen 
Regelmatig organiseert VROEG congressen met de mogelijkheid tot profileren. Vraag ons 
naar de mogelijkheden. Alle tarieven zijn excl. BTW 

 

 

 

 

Mediakaart 2019 

Verschijningsplanning 

editie  verschijnt aanleverdeadline 
Vroeg 1 2019 15-03-2019 08-02-2019 
Vroeg 2 2019 14-06-2019 10-05-2019 
Vroeg 3 2019 20-09-2019 16-08-2019 
Vroeg 4 2019 13-12-2019 08-11-2019  

Aanleverspecificaties 
Magazine: Digitaal advertentiemateriaal opmaken als certified pdf (of JPEG, EPS of TIFF, 
alle gebruikte fonts en illustraties (minimaal 300 DPI) bijsluiten). Let u er bij 
kleurenadvertenties op, dat u geen RGB-kleuren gebruikt of naast full colour nog 
steunkleuren toevoegt.  
 
Online: Banners  (nieuwsbrief/website) aanleveren als JPEG, GIF of PNG (geen Flash) in 
resolutie 72 dpi. Advertorials in word en rechtenvrije afbeelding als jpeg. 
 
Aanleveren alle advertenties: traffic@virtumedia.nl (o.v.v. Vroeg, editienummer of 
datum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
Voor opdrachten en vragen kunt u contact opnemen met Klaartje Grol van Vakblad Vroeg. 
Per email kgrol@virtumedia.nl of 030-3072248. 
Uitgeverij Virtùmedia verzorgt de acquisitie in opdracht van Vakblad Vroeg 

Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing. 
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden 
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