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Glossy magazine
Digitale nieuwsbrief
Website monumentaal.com

Alles wat u moet weten
om te adverteren in
MONUMENTAAL

Algemene informatie MONUMENTAAL
MONUMENTAAL bericht in haar media over het cultureel erfgoed in Nederland, Vlaanderen
en Brussel. De redactie informeert op een toegankelijke manier over architectuur,
geschiedenis en materiaalgebruik van kastelen, land- en herenhuizen, industrieel erfgoed en
ook parken, tuinen en landschappen. Naast bijzondere bouwwerken komen hun bewoners
en hun manier van leven aan bod.
MONUMENTAAL staat voor een gerichte benadering van een exclusieve doelgroep.
Zij heeft voor profilering, zowel print en online, daartoe eigen media ontwikkeld;
MONUMENTAAL magazine, de website www.monumentaal.com en haar digitale
nieuwsbrief. Daarnaast bericht de redactie via social media.

MONUMENTAAL magazine

De fraaie uitgave MONUMENTAAL magazine wordt 6 maal per jaar geadresseerd en
tenaamgesteld verzonden aan abonnees, adressen in controled circulation en is in ‘losse
verkoop’ verkrijgbaar in betere boekhandels in Nederland, Vlaanderen en Brussel.
Het magazine heeft een standaard omvang van 80 redactiepagina’s en maximaal 12
advertentiepagina’s. MONUMENTAAL is boeiend geschreven en rijkelijk voorzien van
prachtig beeldmateriaal.
Veel aandacht wordt besteed aan vormgeving, fotografie en kwaliteit van het drukwerk.
Het magazine heeft daardoor een glossy uitstraling, passend bij de doelgroep. Haar lifestyle
sluit voor een belangrijk deel aan op deze sfeervolle omgeving.
MONUMENTAAL is te typeren als een special interest / lifestyle magazine.
Lezers waarderen de erfgoedglossy gemiddeld met een rapportcijfer van 8,2*.

www.MONUMENTAAL.com

De website wordt dagelijks voorzien van actuele berichten over het cultureel erfgoed in
Nederland, Vlaanderen en Brussel. De berichten worden doorgeplaatst op social media
zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. De website ontvangt maandelijks ruim 7.500
bezoekers en heeft 12.500 pagina-weergaven.

MONUMENTAAL nieuwsbrief

De wekelijkse MONUMENTAAL nieuwsbrief wordt verstuurd aan een bestand van ruim 5.500
ontvangers. De e-mailing heeft een openingsrate van 29,25** en een clickrate van 9,37%.

*lezersonderzoek nov. 2019. ** Over de maand oktober 2021

Doelgroep en bereik MONUMENTAAL
Doelgroep

MONUMENTAAL heeft een zeer betrokken lezersgroep. De lezer van MONUMENTAAL blijkt
doorgaans ouder dan 40 jaar. Het verdiende gezinsinkomen bedraagt vaak meer dan
3 keer modaal of hoger (Sociale klasse A of B1), leeft in een meerpersoonshuishouden en is
bovengemiddeld hoog opgeleid (universiteit/hbo).
MONUMENTAAL-lezers kiezen in hun dagelijkse doen en laten voor topmerken, bij
woninginrichting, eten en drinken en vervoer. Sport en culturele activiteiten zijn erg
belangrijk en aanvullend besteedt men meer tijd aan winkelen (met name in exclusieve
kledingzaken). Als men gaat shoppen besteedt men veel geld, kiest men voor exclusieve
producten en hecht men veel waarde aan kwaliteit. Ook besteedt men een aanzienlijk
gedeelte van de vrije tijd aan vakanties.

Lezersprofiel

 oger opgeleid, de beter gesitueerde particulieren met een brede belangstelling voor
H
monumenten, erfgoed, interieur, historie, lifestyle en cultuur.

Brede verspreiding
-	Wordt verspreid onder abonnees en op naam in controled circulation in Nederland en
België (Vlaanderen en Brussel)
- Verkrijgbaar in de (betere) boekhandels in Nederland en België (Vlaanderen en Brussel)

Bereik

- Veel trouwe lezers met een abonnement
- Onze lezers lezen gemiddeld 45 minuten per uitgave
- MONUMENTAAL wordt intensief gelezen en sluit naadloos aan bij de wensen van de lezer
-	Het magazine heeft een langdurig bewaarkarakter en wordt niet meteen weggegooid
nadat het uitgelezen is
-	Het blad wordt bewaard of doorgegeven aan een bekende. Dit betekent dat uw
advertentie opnieuw leeft en gezien wordt

Waardering voor advertenties

De adverteerder die zich richt op het exclusieve segment kan via deze media
rechtstreeks in contact komen met deze geselecteerde doelgroep. Uit onderzoek blijkt
dat lezers van MONUMENTAAL de advertenties waarderen en een meerwaarde vinden
voor het magazine. Advertenties of banners in de MONUMENTAAL-media komen dus zeer
doelgericht onder de aandacht van uw doelgroep.
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Verschijndata
Editie
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 2A
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

Sluitingsdata
Verschijningsdata
Voorjaar
dinsdag 25-01-2022
vrijdag 11-02-2022
Lente
dinsdag 22-03-2022
vrijdag 08-04-2022
Beurs-uitgave*
dinsdag 19-04-2022
vrijdag 06-05-2022
Zomer
dinsdag 24-05-2022
vrijdag 10-06-2022
Nazomer
dinsdag 26-07-2022
vrijdag 12-08-2022
Herfst
dinsdag 20-09-2022
vrijdag 07-10-2022
Winter
dinsdag 22-11-2022
vrijdag 09-12-2022
*Beurs-uitgave onder voorbehoud van maatregelingen rond COVID-19

Formaten
Bladspiegel
Zetspiegel

230 x 297 mm
200 x 270 mm

Advertentievormen

2/1 pag*.
Spread
430 x 277

1/1 pag*.
Staand
200 x 270

1/2 pag.
Liggend
200 x 133

1/2 pag.
Staand
98 x 270

1/4 pag.
Staand
98 x 133

1/4 pag.
Liggend
200 x 62,5

Breedte x hoogte in mm
* voor aflopende pagina’s; 2mm rondom, snijtekens op bladspiegel

Advertentietarieven

Aantal
1x
3x
6x

2/1 pag.

1/1 pag.

1/2 pag.

€ 2.025
€ 1.785
€ 1.575

€ 1.345
€ 1.210
€
999

€
€
€

1/2 pag.

1/4 pag.

1/4 pag.

€
412
€
412
€
740
740
€
369
€
369
€
669
669
€
349
€
349
€
625
625
Geen extra toeslag voor full colour advertenties

Extra mogelijkheden

• achterpagina:		15% toeslag
• omslag pagina 2 en 3:		10% toeslag
• voorkeursplaatsing:		 5% toeslag
Alle tarieven zijn in euro en exclusief 21% BTW

ETALAGE
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Rubriek Etalage

Een product plaatsen in onze rubriek Etalage. 1x product plaatsen € 295, 3x plaatsen € 275
per plaatsing, 6x plaatsen € 245 per plaatsing. (Maximaal één product per pagina). Een afbeelding van minimaal 1 MB aanleveren en een basistekst van maximaal 100 woorden. Deze tekst
wordt door de redactie geredigeerd en klaar gemaakt voor plaatsing in de rubriek etalage.

Bedrijfsprofiel (specialist pagina)

Bedrijfsprofielen zijn door de redactie geredigeerde informatieve bedrijfspresentaties.
1/1 pag.
Bedrijfsprofiel
full colour
€ 1.750
2/1 pag.
Bedrijfsprofiel
full colour
€ 3.150

Insert

Een insert kost € 1095,-. De handelingkosten, porto-kosten en evt. verdere kosten zijn hierin
nog niet opgenomen. Neem contact met ons op om uw wensen door te geven en ontvang
een tarief op maat.
.

Technische specificaties
Omvang:
Formaat:

Drukprocedé:
Papier soort:
Afwerking:

92 pagina’s
bladspiegel 230 x 297 mm
zetspiegel 200 x 270 mm
offset
omslag 250 gr HV silk MC 1/0 voorzien van glanslaminaat
binnenwerk 100 gr HV mat opdikkend MC
garenloos gebrocheerd

Aanlevering advertentiemateriaal

Aanleveren van advertentiemateriaal: Certified PDF/X-1a:2001, 300 dpi, kleuropbouw CMYK.
Aflopende beeld van de pagina dient voorzien te zijn van 2 mm afloop rondom en
snijtekens. Stuur de advertentie per mail of WeTransfer naar studio@monumentaal.com.

Goedkeuring

Advertenties behoeven goedkeuring van de uitgever en kunnen zonder opgaaf van reden
worden geweigerd.

Bewijsexemplaren

Adverteerders krijgen een bewijsexemplaar toegestuurd.

Opmaakkosten

Voor advertenties die niet opgemaakt worden aangeleverd, worden opmaakkosten
in rekening gebracht.
Alle tarieven zijn in euro en exclusief 21% BTW
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MONUMENTAAL nieuwsbrief
Wekelijks wordt onze gratis digitale nieuwsbrief met actuele redactionele berichten verzonden aan een bestand van 5.000 abonnees. Per week is er één advertorial of banner mogelijk.
Branded content tekst; maximaal 350 tekens voor kop- en bodytekst, inclusief spaties,
beeldmateriaal altijd vierkant aanleveren hoge resolutie in JPEG. Advertorials kunnen worden voorzien van een hyperlink naar een eigen landingspagina.
- Advertorial per keer € 395
Banner (= max. 600 x 250 pixels) wordt geplaatst tussen andere redactionele items.
Een banner mag bewegende beelden bevatten, andere afmetingen en plaatsen in overleg.
- Banner per plaatsing € 250, bewegende banner € 350
indien wij de banner voor u ontwerpen zijn de kosten 125 euro en met beweging 195 euro.

Website MONUMENTAAL.com
Banner
• Het plaatsen van banners op de website van MONUMENTAAL gaat per maand.
• Prominent = max. 300 x 250 pixels
• Een banner mag bewegende beelden bevatten (zie voorbeelden op website)
• Een prominente plek is bovenaan de pagina, minder prominent op de rest van de pagina
• Andere afmetingen en plaatsen in overleg
- Prominent, 1 maand € 150, 3 maanden € 350, 6 maanden € 600.
Indien wij de banner voor u ontwerpen zijn de kosten125 euro en met beweging 195 euro.

Agendabericht op website
Het plaatsen van een bericht in onze agenda gaat per item.
- duur van aankondiging 1 maand € 95, 2 maanden € 145, 3 maanden € 185.

Specialisten pagina
Het plaatsen van een bericht in onze specialisten pagina.
- duur van aankondiging 6 maanden € 500, 12 maanden € 950.

Alle tarieven zijn in euro en exclusief 21% BTW

Contactgegevens
Advertentie reserveren of aanleveren?
Onze accountmanagers Mirjam Buitendam (Nederland) en Lucas Smits van
Waesberghe (Vlaanderen en Brussel) helpen u graag verder.
Titel:
Verspreidingsgebied:
Verschijningsfrequentie:
Hoofdredactie:
Uitgever:
Advertentieverkoop:

MONUMENTAAL
Nederland - België (Vlaanderen & Brussel)
6x per jaar in een oplage van 6.000 exemplaren,
Paul de Gram
Leo ten Have
Nederland:
Mirjam Buitendam
+31 (0)6 13 05 42 02
mirjam@monumentaal.com
 laanderen & Brussel:
V
Lucas Smits van Waesberghe
+32 (0)4 95 69 78 21
l.smits@clientmatch.org

Adres:

Telefoon:
E-mail:
Website:

Monumentaal uitgeverij
Prins Hendrikstraat 26
NL 7001 GL Doetinchem
+31 314 37 84 04
info@monumentaal.com
www.monumentaal.com
www.monumentaal.be

www.facebook.com/Monumentaal
www.twitter.com/MonumentaalMag
www.instragram.com/Monumentaal_magazine

