Over Maarten!
Maarten! is het meest eigenzinnige tijdschrift van Nederland. Vier keer per jaar kunt u de kritische,
relativerende, vermakelijke en altijd leerzame gedachtegang van Maarten van Rossem volgen.
Een opinieblad vol diepgravende interviews, scherpe analyses, interessante gastschrijvers en
scherpzinnige commentatoren.
De lezers van Maarten! zijn grotendeels mannen, hoewel de titel 37% vrouwelijke lezers heeft. De
meerderheid van de lezers is ouder dan 35 jaar; het zwaartepunt ligt tussen 50 en 64 jaar. Wat
betreft opleiding en welstand onderscheidt Maarten! zich van de concurrerende opiniebladen
doordat het veel meer lezers in de hoogste groepen heeft: 70% van de lezers heeft een hoge
opleiding en 60% hoge welstand. Een bijzonder hoog profiel!
Maarten!-lezers zijn bijzonder geïnteresseerd in kunst (72%). Ze hebben voorkeur voor culturele
vakanties (50%). De lezers van Maarten! zijn zware printgebruikers, en gemiddelde internetters,
radio- en TV gebruikers. Zo’n 81% van de lezers is zware tijdschriftlezer, 70% zware dagbladlezer
(onderzoek: NOM).

Bereik in print
Het bereik van Maarten! magazine is 70.000 lezers per maand. Er verschijnen 4 edities van Maarten!
per jaar met een betaalde oplage van gemiddeld 9.500 exemplaren.
Online bereik
maartenonline.nl: 31.000 unieke bezoekers per maand
Facebook: 32.000 likes
Twitter: 19.000 volgers

Advertentieformaten en -tarieven
2/1 pagina 3.250 euro
Afmetingen: 384 x 242 mm
1/1 pagina 1.800 euro
Afmetingen: 174 x 242 mm
1/2 pagina liggend 1.170 euro
Afmetingen: 174 x 119 mm

Specificaties
Maarten! wordt geheel in full color gedrukt. Het is van belang dat advertenties met een steunkleur
opgebouwd worden op basis van full color. (Dit kan bij bepaalde PMS-kleuren problemen geven).
*Dit is formaat bladspiegel, aflopend 3 mm toevoegen i.v.m. afsnede. In geval van aflopend
adverteren a.u.b. teksten minimaal 6 mm binnen de bladspiegel plaatsen.
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel.
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Editie

De editie ligt een paar dagen voor verschijning al bij abonnees op de mat.

