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SCÈNES
SCÈNES

Scènes is het enige Nederlandse publiekstijdschrift over
podiumkunsten. Zes keer per jaar verschijnt er een
sprankelend magazine over de wereld op en achter het
toneel. Met veel tips, nieuws, achtergronden en natuurlijk
informatie over voorstellingen van theater, dans, cabaret,
musical, opera. Scènes volgt de ontwikkelingen in de Nederlandse theaterwereld op de voet. Zie ook www.scenes.nu
Scènes wil enthousiasmeren, informeren en de liefhebbers
zo veel informatie bieden over voorstellingen, dat de stap
om daadwerkelijk naar een voorstelling te gaan, vanzelfsprekend wordt.

WWW.SCÈNES.NU

De website scenes.nu heeft 3.000 unieke bezoekers per
maand.

ONZE LEZERS

De lezer van Scènes is een liefhebber van theatervoorstellingen en bezoekt meerdere voorstellingen per jaar. De
lezers zijn 25 jaar of ouder, HBO/WO opgeleid, cultuurliefhebbers in de breedste zin van het woord.

BEREIK

Scènes verschijnt in een oplage van 15.000 exemplaren.
Naast de reguliere oplage verschijnt Scènes een aantal keer
per jaar in een oplage van 25.000 tot 35.000 exemplaren. De
extra nummers worden dan verstuurd naar adresbestanden
van diverse theaters.

PRINT
Verschijnt

6x

per jaar

ONLINE
Drukoplage

15.000

Unieke

Nieuwsbrief

3.000

2.500

bezoekers

abonnees

SCÈNES
Titel 				Scènes
Ondertitel 			
Must read voor iedereen die regelmatig het theater bezoekt
Uitgave van 			
Virtùmedia B.V., postbus 595, 3700 AN Zeist
Hoofdredacteur 			
Jos Schuring
Verschijningsfrequentie 		
6 x per jaar
Abonnementsprijs 		
€29,95 per jaar

ADVERTENTIEFORMATEN-PRIJZEN (b x h in mm)
Formaat

b x h in mm

Tarief

1/1 pagina

215 x 280*

€ 1500,-

1/2 pagina liggend

182 x 120

€ 950,-

1/2 pagina staand

89 x 243

€ 950,-

1/4 pagina staand

89 x 120

€ 550,-

* 5 mm afloop noodzakelijk Alle prijzen zijn excl. BTW

AANVULLENDE TARIEVEN

Tarieven voor specials, bijsluiters, meehechters of advertorials op aanvraag.
Pagina IV omslag +50%
Voorkeursplaatsing +25%

TECHNISCHE GEGEVENS
Drukoplage :
Bladspiegel :
Zetspiegel:

15.000
215 x 280 mm (b x h)
182 x 243 mm (b x h)

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 editienummer naar studio@virtumedia.nl.

VERSCHIJNINGSDATA
Nummer Verschijningsdatum

Aanleverdatum

1

03-02-2017

13-01-2017

2

24-03-2017

03-03-2017

3

12-05-2017

21-04-2017

4

18-08-2017

28-07-2017

5

13-10-2017

22-09-2017

6

08-12-2017

17-11-2017

CONTACT

Daily Productions
Ria Lammers van Toorenburg
Mariska Jankovits

T 030 - 691 38 35		
T 030 - 693 11 77

E rlammersvantoorenburg@virtumedia.nl		
E mjankovits@virtumedia.nl			

Daily Productions is onderdeel van Virtùmedia BV, postbus 595, 3700 AN Zeist. www.daily.nl – www.virtumedia.nl

WWW.SCÈNES.NU
Uitgave van: 		
Webredacteur: 		
Bezoekers: 		
e-mailnieuwsbrief:

Virtùmedia B.V.
Jaimy Stregels
3.000 unieke bezoekers per maand
2.500 abonnees

BANNERS
Soort

b x h in px

Tarief

Button

350 x 90 pixels bxh (max. grootte 20kb)

€ 75,- per maand

Header banner

468 x 60 pixels bxh (max. grootte 30 kb)

€ 125,- per maand

* Alle prijzen zijn exclusief BTW

OVERIGE ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN
ADVERTORIAL
Een advertorial is 2 weken zichtbaar op de homepage en telt circa 400 woorden
en beeld en desgewenst een link naar een youtubefilm en/of uw website. Na
2 weken blijft uw artikel vindbaar op de website. Prijs: € 150,E-MAILNIEUWSBRIEF
De e-mailnieuwsbrief van Scènes wordt tweewekelijks verstuurd.
Aanleveren: de titel 8 woorden, de tekst maximaal 60 woorden.
Een rechtenvrije liggende afbeelding van 550 x 160 pixels. Prijs: € 75,-

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 studio@virtumedia.nl o.v.v. bedrijfsnaam, websitetitel,
plaatsingsperiode en url. Materiaal bij voorkeur als losse bijlage met de mail mee sturen.
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