De Groene Amsterdammer, onafhankelijk weekblad sinds 1877,
is een uitgave van NV Weekblad De Groene Amsterdammer
Advertentie-acquisitie
Hans Boot, Ivo Jansen op de Haar, Antoinette Vrisekoop
Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam
Singel 464, 1017 AW Amsterdam
Telefoon (020) 524 55 11 / 524 55 12
E-mail advertenties@groene.nl

Aanlevering
Als certified PDF per e-mail aan:
advertenties@groene.nl
Contractkorting op aanvraag
Inzending uiterlijk vrijdag 12.00 uur.
Annulering uiterlijk een week van
tevoren

Abonnementsprijs
Betaalde print-oplage
Bereik
Edities
Aantal pagina’s
Advertentiepagina’s
Abonnees nieuwsbrief
Unieke bezoekers groene.nl per maand

€ 199 per jaar. Prijs losse nummers € 5,95.
23.702 (NOM-cijfers Q3 2020)
122.000 (NPM-IV 2020)
48 per jaar
76
8 tot 10
35.000
400.000

Bladspiegel
Zetspiegel
Papiersoort omslag
Papiersoort binnenwerk
Drukprocédé

230 mm breed x 296 mm hoog
202 mm breed x 266 mm hoog
houtvrij MC gesatineerd, 115 grams, raster 60, kleurprofiel WFC
HH MFC opdikkend 1.30, Graphostyle 65 grams, kleurprofiel MFC
Rotatie offset

Advertentie-tarieven 2021
Advertenties in druk			
1/4 pagina				
1/2 pagina liggend 			
1/2 pagina staand 			

breedte x hoogte, full colour
98,5 mm x 131 mm
202 mm x 131 mm
98,5 mm x 266 mm

€ 1000
€ 1575
€ 1575

Hele pagina:
- aflopend (gangbaar)			
- met witrand 				

230 mm x 296 mm (netto, bladspiegel)
202 mm x 266 mm (zetspiegel)

€ 2950
€ 2950

Achterpagina				
Spread
			
Bijsluiters, inserts 			

(zie maten hele pagina)
466 mm x 301 mm
Exclusief handelingskosten vanaf

€ 3600
€ 4500
€ 2600

Advertenties online			
Banner medium rectangle			
Banner leaderboard			
Advertentie nieuwsbrief			

breedte x hoogte, jpg
300 pixels x 250 pixels, prijs per week (cpm 25)
728 pixels x 90 pixels, prijs per week (cpm 45)
300 x 250 pixels (35.000 abonnees)

€ 500
€ 900
€ 400

Vertegenwoordigt u een culturele of charitatieve instelling? Informeer naar onze speciale tarieven.

De Groene Amsterdammer, onafhankelijk
weekblad sinds 1877, is een uitgave van
NV Weekblad De Groene Amsterdammer

Verschijningsdata 2021
editie
aanleverdatum
1
woensdag 30 december
2
vrijdag 8 januari
3
vrijdag 15 januari
4
vrijdag 22 januari
5
vrijdag 29 januari
6
vrijdag 5 februari
7
vrijdag 12 februari
8
vrijdag 19 februari
9
vrijdag 26 februari
10-11
donderdag 4 maart
			
			

verschijnt
donderdag 7 januari
donderdag 14 januari
donderdag 21 januari
donderdag 28 januari
donderdag 4 februari
donderdag 11 februari
donderdag 18 februari
donderdag 25 februari
donderdag 4 maart
donderdag 11 maart
extra dikke themaspecial,
verhoogde oplage

12
vrijdag 19 maart
13
vrijdag 26 maart
14
vrijdag 2 april
15
vrijdag 9 april
16
vrijdag 16 april
17
vrijdag 23 april
18
vrijdag 30 april
19
vrijdag 7 mei
20
vrijdag 14 mei
21
vrijdag 21 mei
22
vrijdag 28 mei
23
vrijdag 4 juni
24
vrijdag 11 juni
25
vrijdag 18 juni
26
vrijdag 25 juni
27
vrijdag 2 juli
28-29
donderdag 8 juli
			
			
			

donderdag 25 maart
donderdag 1 april
donderdag 8 april
donderdag 15 april
donderdag 22 april
donderdag 29 april
donderdag 6 mei
donderdag 13 mei
donderdag 20 mei
donderdag 27 mei
donderdag 3 juni
donderdag 10 juni
donderdag 17 juni
donderdag 24 juli
donderdag 1 juli
donderdag 8 juli
donderdag 15 juli
dubbeldikke
zomereditie,
verhoogde oplage

30
31
32
33
34
35
36
37

vrijdag 23 juli
vrijdag 30 juli
vrijdag 6 augustus
vrijdag 13 augustus
vrijdag 20 augustus
vrijdag 27 augustus
vrijdag 3 september
vrijdag 10 september

donderdag 29 juli
donderdag 5 augustus
donderdag 12 augustus
donderdag 19 augustus
donderdag 26 augustus
donderdag 2 september
donderdag 9 september
donderdag 16 september

38
vrijdag 17 september
39
vrijdag 24 september
40
vrijdag 1 oktober
41
vrijdag 8 oktober
42
vrijdag 15 oktober
43-44
donderdag 21 oktober
			
			

donderdag 23 september
donderdag 30 september
donderdag 7 oktober
donderdag 14 oktober
donderdag 21 oktober
donderdag 28 november
extra dikke themaspecial,
verhoogde oplage

45
vrijdag 5 november
46
vrijdag 12 november
47
vrijdag 19 november
48
vrijdag 26 november
40
vrijdag 3 december
50-51-52 donderdag 9 december
			
			
			

donderdag 11 november
donderdag 18 november
donderdag 25 november
donderdag 2 december
donderdag 9 december
donderdag 16 december
dubbeldikke
Kerst-/Winterspecial,
verhoogde oplage

Bijlages/Specials 2021
		 aanleverdatum
verschijnt
editie 10-11
themaspecial
		
dond. 4 maart
donderdag 11 maart
		
extra dikke themaspecial, verhoogde oplage
editie 23		
Holland Festival-special
		
vrijdag 6 mei
donderdag 13 mei
editie 28-29 zomernummer
		
dond. 8 juli
donderdag 15 juli
		
dubbeldik, verhoogde oplage
editie 43-44 themaspecial
		
dond. 21 okt.
donderdag 28 november
		
extra dikke themaspecial, verhoogde oplage
editie 50-51-52 kerst-winternummer
		
dond. 9 dec.
donderdag 16 december
		
dubbeldik, verhoogde oplage

eerste editie 2022

1		
woe. 29 december donderdag 6 januari

1/4
pagina

1/2
pagina
staand

98,5 mm br
x 131 mm h

98,5 mm br
x 266 mm h

1/2
pagina liggend
202 mm br
x 131 mm h

hele pagina
met witrand
202 mm br
x 266 mm h
(zetspiegel)

hele pagina
aflopend
(meest gangbaar)
230 mm br x 296 mm h netto
let op:
3 mm rondom
toevoegen t.b.v. afloop,
236 mm br x 302 mm h
is bruto-/aanleverformaat

spread aflopend
466 mm br x 301 mm h

