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VOGELS is het magazine voor de leden van 

Vogelbescherming Nederland, maar ook voor 

mensen die van vogels houden en ze willen 

beschermen. Het tijdschrift onderscheidt zich door 

de hoge kwaliteit van artikelen, prachtige 

fotoreportages en fascinerende onderwerpen over 

de wereld van vogels. Vogels wordt 5x per jaar 

uitgebracht in een oplage van 140.000 exemplaren.  
 

Lezers kenmerken 
 hoger opgeleide 45-plussers uit sociale klasse A en B+ 

 interesse in natuur, kunst en cultuur, wandelen en fietsen 

 houden van actieve vakanties 

 actieve, kleine gezinnen 

 hogere welstandsklasse: modaal tot bovenmodaal inkomen 

 65% is man, 35% is vrouw 

 

Commerciële kenmerken 
 hoge bereikbaarheid met specifieke doelgroep die houdt van buiten, natuur, wandelen en fietsen 

 tijdschrift heeft bewaarfunctie en wordt meerdere keren gelezen 

 betrouwbaar imago: Vogelbescherming is de oudste natuurorganisatie van Nederland 

 extra verspreiding via bibliotheken en controlled circulation waaronder huisartsen 

 u steunt Vogelbescherming Nederland met uw advertentie 

 

Tarieven        Oplage en omvang 
 1/1 advertentiepagina:  € 5.410,00 ex BTW  140.000 exemplaren  

 1/2 advertentiepagina:   € 2.970,00 ex BTW  64 pagina’s 

 1/4 advertentiepagina:   € 1.575,00 ex BTW  max. 6 commerciële advertenties 

 

Data   aanlevering verschijning  Technische specificaties en formaten 
 Editie 1:  02-01-2019 12-02-2019  Bladspiegel:  210x297 mm + 3 mm afloop  

 Editie 2: 08-03-2019 16-04-2019  Zetspiegel:  185 x 276 mm 

 Editie 3: 17-05-2019 25-06-2019  1/1 pagina:  210x297 mm + 3 mm afloop 

 Editie 4: 02-08-2019 10-09-2019  1/2 pagina  90 x 276 mm  (staand) 

 Editie 5: 17-10-2019 26-11-2019    185 x 135 mm  (liggend) 

        1/4 pagina  90 x 135 mm  (staand) 

Aanleveren materiaal 

Digitaal als certified PDF, minimaal 300 dpi. Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-druk gereed 

advertentiemateriaal zullen worden doorberekend. ZIP bestanden kunnen via Wetransfer worden 

aangeleverd. 

 

Interesse? 

Wilt u de mogelijkheden van adverteren bespreken of wilt u meer informatie neem dan contact op met  

Glaudemans Communicatie, Marion Glaudemans | T: +31 (0)6  296 25 806  |  

E: marionglaudemans@me.com / info@glaudemanscommunicatie.nl   

http://www.vogelbescherming.nl/
mailto:marionglaudemans@me.com

