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PANORAMA

Mannen pakken Panorama:
de slogan van het tijdschrift zegt eigenlijk alles.
Panorama is de enige Nederlandse titel die zich puur
op de man richt. Dat uit zich in de onderwerpkeuze
gebaseerd op de pijlers: nieuwsfotografie, misdaad,
vrouwen en voetbal.
Ook de tone of voice verraadt een primair mannelijke
instelling: harde journalistiek met een losse toon, waar
een vleugje mannenhumor nooit ontbreekt.
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Maar het beste bewijs van de Panorama-aanpak is wel het lezersbestand.
Al jaren weet Panorama als geen ander blad een massa Nederlandse
mannen weer elke week te boeien. Panorama is voor alle echte
nieuwsgierige mannen van Nederland. Ons motto is: mannen zijn gewoon
mannen, maar in een ieder schuilt wel iets bijzonders. Panorama zoekt
de perfecte mix tussen informatie en ontspanning. Het ene moment kan
onze lezer zich verdiepen in een goed gedocumenteerd en onthullend
misdaadverhaal, op een ander moment bieden we lekkere en pretentieloze
ontspanning. Panorama en de Panorama-man zijn modern, maar maken
zich niet druk om de laatste modegril. Het blad is een journalistiek
betrouwbaar en hoogstaand medium, waar lezers van Panorama veel
belang aan hechten.

PANORAMA.NL uniek bereik 540.000 en pageviews 2.500.000

PANORAMA SPECIALS

MAAR LIEFST VIER MAAL MAAKT PANORAMA IN 2017 EEN SPECIAL VAN 100 PAGINA’S.
SPECIAL VOORJAAR 						SPECIAL ZOMER

FORMULE 1 SPECIAL					ZOMERPANORAMA
SPECIAL HERFST						SPECIAL WINTER

MISDAADSPECIAL						WINTERPANORAMA

PRIJZEN
TECHNISCHE GEGEVENS		
Verschijningsfrequentie 52 keer per jaar
Papiersoort binnenwerk
60 grams
Losse nummerprijs 		
€ 3,99
Papiersoort omslag
60 grams
Drukoplage		
45.000
Bladspiegel		
breedte x hoogte
ADVERTENTIETARIEVEN */**
excl. 5mm overvul
210 x 285 mm
1/1 FC		
€ 4.360
½ FC		
€ 2.747
Zetspiegel		
breedte x hoogte
¼ FC		
€ 1.373
1/1 pag.		
190 x 265 mm
Cover 2		
€ 5.232
½ pag. staand		
95 x 265 mm
Cover 4		
€ 5.450
½ pag. liggend		
190 x 130 mm
¼ pag. staand 		
45 x 265 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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