MEDIAKAART

PANORAMA
Panorama is er voor de echte man. Met echte misdaad,
foto’s die er echt toe doen en echt informerende
ontspanning, oftewel echte infotainment.
Harde journalistiek met een losse toon, waar een twist
mannenhumor nooit ontbreekt en waar echte vrouwen
ook om kunnen lachen.

PANORAMA
VERSCHIJNT
2020
Woensdag
			
			

DEADLINE
Woensdag,
week voor
verschijning

SALES Ajo van Vulpen, 06 22 031 740
ajo.vanvulpen@pijpermedia.nl
Nouchka Jonker, 06 24 900 327
nouchka.jonker@pijpermedia.nl
PANORAMA.NL uniek bereik 735.000 en pageviews 2.450.000

Panorama is inmiddels het enige magazine dat misdaadjournalistiek
serieus neemt. Verhalen waarin verbanden gelegd worden, namen
genoemd worden en een soms schokkende inkijk in crimineel Nederland
geboden wordt.
Reportages, ook al een tak van journalistiek waarin Panorama excelleert
en een tak van sport waar andere magazines deze meest pure vorm van
weekbladjournalistiek inmiddels laten liggen. Tekst en fotografie vertellen
een verhaal wat informeert, amuseert en zelfs soms inspireert.
Fotografie is door heel het magazine waarschijnlijk wel de meest in het
oog springende USP van Panorama. Bijzondere, verbazingwekkende,
spannende, schokkende, lachwekkende fotografie.
De mix van Panorama is er één die een grote groep mannen aanspreekt,
mannen met een brede belangstelling en een wijde blik op de wereld.
Mannen die je geen rad voor ogen moet draaien, mannen die weten wat
ze willen en soms geïnformeerd maar zeker af en toe ook geamuseerd
willen worden. Die doelgroep weet Panorama iedere week te bereiken.

PANORAMA SPECIALS
MAAR LIEFST VIER MAAL MAAKT PANORAMA IN 2020 EEN SPECIAL VAN 100 PAGINA’S.
SPECIAL VOORJAAR

SPECIAL HERFST

SPECIAL ZOMER

SPECIAL WINTER

POLITIERECHTER

MISDAAD

ZOMERPANORAMA

JAAR IN BEELD

PRIJZEN
TECHNISCHE GEGEVENS		
Verschijningsfrequentie 52 keer per jaar
Papiersoort binnenwerk
60 grams
Losse nummerprijs 		
€ 3,99
Papiersoort omslag
60 grams
Drukoplage		40.000
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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