
TARIEFKAART 2018
OVER VILLAMEDIA
Villamedia is opgericht in 1998. Op de website verschijnt dagelijks 
journalistiek vaknieuws en worden vacatures voor media-
professionals gepubliceerd. Maandelijks genereren de 100.614 
unieke bezoekers van Villamedia zo’n 860.000 pageviews. 
Bezoekers van Villamedia zijn voornamelijk hoger opgeleide 
mannen en vrouwen tussen 25 en 44 jaar oud.
 
Adverteren op Villamedia kan op verschillende manieren
• Plaatsen vacature
• Plaatsen banner
• Adverteren in digitale nieuwsbrief
• Adverteren in het Villamedia magazine
• Promotiebericht op social media
De vacatures worden ook gepubliceerd via Facebook, Twitter en 
LinkedIn met samen meer dan 36.000 volgers.

Bezoekersaantallen en volgers d.d. 15 februari 2018
Facebook vacatures 11.356
Facebook vaknieuws 2.926
Facebook freelance opdrachten 595
Twitter vacatures 21.346
Twitter vaknieuws 21.882
Twitter freelance opdrachten 560
LinkedIn vacatures 3.194
LinkedIn vaknieuws 1.203
LinkedIn freelance opdrachten 207
CV-databank 7.301
Freelancers 3.709
Aantal freelance opdrachten 60
Unieke bezoekers 130.263

n New Visitor

n Returning Visitor

VACATUREPLAATSINGEN EN TARIEVEN

PAKKET 1: € 395,-
1 week online
Doorplaatsing op Twitter, Facebook en LinkedIn
Bereik: 80.000

PAKKET 2: € 650,- (meest gekozen!)
2 weken online
Doorplaatsing op Twitter, Facebook en LinkedIn
4x doorplaatsing in de nieuwsbrief
Bereik: 133.000

PAKKET 3: € 750,- 
4 weken online 
Doorplaatsing op Twitter, Facebook en LinkedIn
Doorplaatsing in de rubriek Topvacatures
8x doorplaatsing in de nieuwsbrief
Bereik: 245.000

Stageplaats: € 150,- 
1 week online
Doorplaatsing op Twitter, Facebook en LinkedIn
Bereik: 80.000

Stageplaats: € 500,- 
4 weken online
Doorplaatsing op Twitter, Facebook en LinkedIn
Bereik: 245.000

Opties
Om een vacature nog beter onder de aandacht te brengen, kun je 
kiezen voor een extra optie in het bestelformulier:
•  Doorplaatsen in de wekelijkse nieuwsbrief, deze wordt elke 

maandag en donderdag verstuurd aan 10.000 abonnees
•  Doorplaatsen in de rubriek Topvacatures (bovenaan de 

vacaturepagina)
•  Doorplaatsen in een extra rubriek
•  De vacature uitlichten met een gekleurde achtergrond
•  De vacature in een eigen opmaak plaatsen (in .gif of .jpg-bestand)
•  De vacature een tweede keer plaatsen op sociale media met een 

eigen tekst
Tarief: 50 euro per optie

CV DATABANK
Via onze CV-databank kun je rechtstreeks kandidaten benaderen. 
In de CV-databank hebben ruim 7000 mediaprofessionals hun 
gegevens voor je ingevuld. Gebruik het bestelformulier om te kiezen 
uit de volgende opties:
• Krijg één maand onbeperkt toegang tot de CV Databank.
 Tarief: € 500,-
•  Verstuur een e-mail versturen naar geschikte kandidaten uit de 

CV Databank. Tarief: € 100,-

Bekijk het overzicht van het aantal kandidaten per functie om een 
idee te krijgen van de hoeveelheid potentiële kandidaten in de CV 
Databank.

Voor werving- en selectiebureaus heeft Villamedia een speciaal 
abonnement samengesteld. Informeer naar de mogelijkheden bij 
Karen Bais (020 - 3039756 / kbais@villamedia.nl).

BANNERS

Vaknieuws
1.  Leaderboard bovenaan de pagina 400 euro per week, 

formaat: 728 x 90 pixels (op reservering)
2. Tussen vaknieuws 300 euro per week (728 x 90 pixels)

Vacaturepagina
3. Bovenaan de pagina 400 euro per week (728 x 90 pixels)
4. Banner tussen categorieën 300 euro per week (728 x 90 pixels)

U kunt een banner combineren met een promotiebericht op social 
media. Dit kan vanaf 250 euro per uiting.
 
Wekelijkse nieuwsbrief
De kosten voor een banner/advertorial in de wekelijkse nieuwsbrief 
bedragen slechts 300 euro.
De banner wordt elke ma en do geplaatst.
De nieuwsbrief gaat naar ruim 9.270 abonnees.
Het formaat van de banner is 470 x 60 pixels. 

NB
Banners niet zwaarder dan 40 kilobyte. Beeldwijzigingen beperken, 
minimaal 3 seconden tussen elk nieuw beeld.
Bij het afsluiten van een banner-jaarcontract geldt 15 % korting. 
Ook voor ideële instellingen hanteren wij een korting.
Mediabureaus krijgen bureaukorting bij plaatsing van print-
advertenties.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Villamedia is hèt platform  
voor elke  

mediaprofessional
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57%



TARIEFKAART 2018
ADVERTEREN IN HET VAKBLAD VILLAMEDIA MAGAZINE
Het tijdschrift Villamedia magazine verschijnt 10 x per jaar in een oplage van 
9.500 exemplaren, omvang 84 pagina’s.
1/4 pagina 799 euro
1/2 pagina 995 euro
1/1 pagina 1.200 euro
1/1 backcover 1.500 euro

VERSCHIJNINGSTABEL 2018
nr. verschijningsdatum thema
01 26-01  Journalist van het Jaar
02 02-03  Podcast
03 06-04  Persvrijheid
04 11-05  Stripjournalistiek
05 15-06  Freelance
06 27-07  Groot Interview
07 31-08  Jongeren
08 05-10  Arbeidsmarkt
09  09-11  Innovatie
10 14-12  Tijdschriften

TECHNISCHE GEGEVENS
omslag: vellenoffset, 175 g/m2 HV MC mat
kleurprofiel: ISO Coated v2 300% (ECI)
binnenwerk: rotatieoffset, 90 g/m2 HV MC mat
kleurprofiel: PSO LWC Improved (ECI)
afwerking: lumbeck

Formaten
br x h (mm) staand liggend 
1/4 pagina 86 x 120    
1/2 pagina 86 x 245 178 x 120 
1/1 pagina 205 x 270     
Aanleveren bij voorkeur certified PDF. 
Bij een hele pagina met 5 mm afloop (extra),
in de rug valt op elke pagina ± 4 mm weg ivm de hechting.

DIVERSE KOSTEN
Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-gereed advertentiemateriaal 
worden doorberekend tegen kostprijs.

MEEHECHTERS EN BIJSLUITERS
Op aanvraag vanaf 800 euro.

Wij kunnen hiervan de vormgeving en het drukwerk ook geheel verzorgen, 
prijs op aanvraag.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

CONTACT
Karen Bais
kbais@villamedia.nl
020 – 3039756
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

ING 66.68.29.292 t.n.v. Villamedia Uitgeverij B.V.
KvK nr: 34323607 
BTW-nummer: NL820341198B01
IBAN: NL40INGB0666829292 
BIC: INGBNL2A


