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Pf | PROFESSIONELE FOTOGRAFIE
Redactionele formule

Pf is al 36 jaar hét vakblad voor de professionele fotograaf.
De kracht van het blad is de combinatie van vaktechnische
inhoud en beeld, samengesteld door een betrokken
onafhankelijke redactie. Iedere uitgave bevat een uniek
portfolio van een professionele fotograaf.
Pf is een bron van informatie, inspiratie, techniek, portfolio,
interview, achtergrond, specials en creatie.

Branded content
Uw verhaal, geschreven door de redactie, is een krachtig
middel om uw boodschap te vertellen. Onze media-adviseur
denkt graag mee over een passende campagne.

Doelgroep en bereik

Tot de doelgroepen van Pf behoren zowel professionele
beeldmakers als beeldgebruikers:
- professionele fotografen, semi-professionals
- (in)kopers van fotografie
- vormgevers, architecten, ontwerpers en andere
beroepen waarin fotografie een grote rol speelt
- kritische amateurfotografen
- fotografen in opleiding op de fotovakscholen, foto
academies en academies voor beeldende kunsten
Extra verspreiding via fotomusea, fotovakscholen en
diverse fotobeurzen, festivals en events.

Online en offline adverteren

Pf gelooft in de gebundelde kracht van online en offline.
Op die manier is het bereik en de impact van uw boodschap
het meest optimaal. Zowel online als offline bieden we
commerciële en redactionele mogelijkheden om de
exposure te maximaliseren.
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VERSCHIJNINGSDATA 2019
Nummer

Verschijningsdatum

Sluitingsdatum

1
2
3
4
5
6
7
8

01 maart
12 april
24 mei
28 juni
30 augustus
04 oktober
08 november
06 december

05 februari
19 maart
30 april
10 juni
12 augustus
16 september
21 oktober
18 november

SO Award
Tipa + Fotofair + Fotofestival Leiden
Foto Festival Naarden
Arles, Fotofestival
Unseen, Fotofestival Amersfoort
Noorderlicht
Paris Photo
Rotterdam Photo

Titel 			
Ondertitel 		
Uitgave van		
			
Uitgever			
Verschijningsfrequentie
Abonnementsprijs

Pf Professionele Fotografie
Inspiratie en informatie
Virtùmedia B.V.,
Postbus 595, 3700 AN Zeist
Roeland Dobbelaer
8 x per jaar
€ 105,50 per jaar

ADVERTENTIEFORMATEN-PRIJZEN
Formaat

b x h in mm

Tarief

2/1 pag.
1/1 pag.
1/2 pag. staand
1/2 pag. liggend
1/4 pag. staand

470 x 305*
235 x 305*
110 x 305*
235 x 150*
100 x 140

€ 3.495,€ 1.995,€ 1.245,€ 1.245,€ 745,-

Toeslag Branded Content per pagina**
Instekers/Opleggers/Bijsluiters
Andere formaten op aanvraag mogelijk

+ € 750,- toeslag
Op aanvraag

* 5 mm afloop noodzakelijk. Alle prijzen zijn excl. BTW.
** inclusief redactie.

AANVULLENDE TARIEVEN

-	Bij reservering van meerdere advertenties in één keer,
ontvangt u een aantrekkelijke korting.
- Alle tarieven zijn gebaseerd op full color
Plaatsingstoeslagen:
- Pagina 2 omslag: +15%, pagina 3 omslag: +10%,
- Pagina 4 omslag: +20%, speciale plaats: +10%,
advertorial +10%

AANLEVEREN MATERIAAL

Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als certified pdf,
300 dpi. (of als Adobe InDesign, EPS of TIFF.) Het materiaal
dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties
(minimaal 300 dpi). Let u er op geen RGB-kleuren gebruikt
of naast full colour nog steunkleuren toevoegt. De adver
tentiebestandsnaam bevat bedrijfsnaam, titel van het
tijdschrift en editienummer. Als Virtùmedia het materiaal
niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt kunnen er
kosten doorberekend worden voor de te maken aan
passingen.
Aanleveren materiaal o.v.v. titel en editienummer naar
traffic@virtumedia.nl.
Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak.
Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

CONTACT

Rob van der Linden
		
T 030 - 3031295 		
e rvanderlinden@virtumedia.nl

www.PF.nl
Uitgave van			Virtùmedia B.V.
Unieke bezoekers per maand
15.000
E-mailnieuwsbrief		
6.000 abonnees

facebook
Soort
Posting +
advertentieboost

online adverteren

Maximaliseer uw exposure. Gebruik onze website en de
digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt wekelijks
verstuurd op maandag.

BANNERS OP PF.NL
Soort

b x h in pixels

Tarief*

Leaderboard
Medium Rectangle
Button
Logolink
Wide Skyscraper

728 x 90, 320 x 50
300 x 250, 320 x 50
300 x 95
150 x 150
160 x 600

€ 775,- per maand
€ 550,- per maand
€ 300,- per maand
€ 150,- per maand
€ 700,- per maand

* Alle prijzen zijn exclusief BTW.

DIGITALE ADVERTORIAL OP PF.NL

€ 495,-* per advertorial. Een digitale advertorial is een kort
bericht over een bedrijf of product dat in opdracht van de
adverteerder wordt geschreven en na goedkeuring wordt
geplaatst. Maximaal 250 woorden. Het bericht wordt tussen
redactionele berichten geplaatst. De digitale advertorial van
de website wordt in de nieuwsbrief opgenomen. Maximaal
formaat 99 Kb.

Tarief*
korte tekst + beeld
liggend + url

€ 250,per plaatsing

* Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Aanleveren Advertentiemateriaal

Banners aanleveren in 72dpi als jpg, gif, png (geen flash).
Aanleveren in de juiste bestandsgrootte met de link waarnaar
de banner moet verwijzen. Wij hanteren een carrousel
systeem. De advertentiebestandsnaam bevat bedrijfsnaam
en websitetitel. Als Virtùmedia het materiaal niet volgens
de aanlevervoorwaarden ontvangt kunnen er kosten
doorberekend worden voor de te maken aanpassingen.
Aanleveren materiaal 5 werkdagen voor publicatiedatum
bij traffic@virtumedia.nl o.v.v. bedrijfsnaam, websitetitel,
plaatsingsperiode en url. Materiaal bij voorkeur als losse
bijlage met de mail mee sturen.
Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak.
Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

CONTACT

Rob van der Linden
		
T 030 - 3031295 		
e rvanderlinden@virtumedia.nl

* Alle prijzen zijn exclusief BTW.

nieuwsbrief
Soort

b x h in pixels

Tarief*

Full banner

550 x 90

€ 250,- per plaatsing

Digitale
advertorial

Afbeelding 550 x 370 +
60 woorden

€ 250,- per plaatsing

Dedicated e-zine
* Alle prijzen zijn exclusief BTW.

€ 1.785,per nieuwsbrief

Onze algemene voorwaarden zijn ten allen tijde van toepassing.
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

