MEDIAKAART

NIEUWE REVU
Nieuwe Revu presenteert elke week weer een
spannende mix van nieuws, sport en entertainment
voor de man die midden in het leven staat. Onthullende
reportages, boeiende achtergrondverhalen, persoonlijke
interviews, vooruitstrevende fotografie en scherpe
columns zijn al jaren de pijlers van het tijdschrift. Door
het brede interessegebied en de frisse toon raakt u via
Nieuwe Revu mannen van uiteenlopende type en leeftijd.

NIEUWE REVU
VERSCHIJNT
2017
Woensdag
			
			

DEADLINE
Woensdag,
week voor
verschijning

SALES
Ajo van Vulpen, T 06 22 031 740
E ajo.vanvulpen@pijpermedia.nl

Nieuwe Revu wordt gelezen door mensen die geïnteresseerd
zijn in de wereld om hen heen en deelnemen aan het
maatschappelijk verkeer, zonder dat ze uitgesproken
trendsetters zijn. Ze hebben sterke belangstelling voor
nieuws, sport, popmuziek en film. Ze geven makkelijker geld
uit dan de gemiddelde Nederlander, bijvoorbeeld aan kleding
en vrijetijdsbesteding. Ze houden van uitgaan en gezelligheid.
Desondanks maken ze zich ook zorgen over bepaalde
ontwikkelingen in onze samenleving.
Ze hebben geen uitgesproken oordeel, maar vinden
zichzelf wel sociaal voelend. Ze zijn open, nieuwsgierig en
geïnteresseerd in nieuwe producten en ontwikkelingen.
Nieuwe Revu is voor mannen en vrouwen voor wie het

Nouchka Jonker, T 06 24 900 327
nouchka.jonker@pijpermedia.nl

E

REVU.NL uniek bereik 200.000 en pageviews 300.000

NIEUWE REVU SPECIALS 2017
SPECIAL
VOORJAAR
ZOMER
NAJAAR
WINTER

VERSCHIJNING
14 MAART
27 JUNI 		
26 SEPTEMBER
28 NOVEMBER

THEMA
OVERSCHATTE MENSEN				
TOEKOMSTMAKERS
SUBCULTUREN		
BESTE INTERVIEWS VAN 2017			

PRIJZEN
TECHNISCHE GEGEVENS		
Verschijningsfrequentie 52 keer per jaar
Papiersoort binnenwerk 60 grams
Losse nummerprijs 		
€ 3,99
Papiersoort omslag
135 grams
Drukoplage		25.000
Bladspiegel		 breedte x hoogte
ADVERTENTIETARIEVEN */**
excl. 5mm overvul
210 x 285 mm
1/1 FC		
€ 3.540
½ FC		
€ 2.230
Zetspiegel		
breedte x hoogte
¼ FC		
€ 1.097
1/1 pag.		
183 x 250 mm
Cover 2, 3		
€ 4.248
½ pag. staand		
91.5 x 250 mm
Cover 4		
€ 4.425
½ pag. liggend		
183 x 91.5 mm
¼ pag. staand 		
45.5 x 250 mm
* Genoemde prijzen zijn excl. btw en technische kosten
**	Voor overige formaten en online tarieven contact
opnemen met sales-afdeling

Advertentiemateriaal
Certified PDF omgezet conform
onderstaand kleurprofiel
Omslag: PSO LWC Improved
Binnenwerk: PSO LWC Improved
Materiaal naar
materiaal@pijpermedia.nl
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