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PRINT

Magazine Zenit

•

Jaarboek Sterrengids

•

Jaarboek Sterren & Planeten

Zenit
Zenit is hét platform voor sterrenkunde, ruimteonderzoek en weerkunde. Het weet een groeiend publiek
aan liefhebbers aan zich te binden door zijn maandelijkse magazine, de site zenitonline.nl, de wekelijkse
nieuwsbrief en de dagelijks bijgehouden facebookpagina. Ook is Zenit
medeorganisator van
de Nationale Sterrenkijkdagen.
Website, nieuwsbrief & social media
De website zenitonline.nl is dé online bron voor sterrenkunde, met dagelijks nieuws, mooie amateurfoto’s en
achtergrondartikelen. En met de grootste agenda op sterrenkundegebied van Nederland en België. Verder is Zenit
zeer actief op Facebook, met meerdere updates per dag.
Ook bereiken we een groeiend publiek via onze wekelijkse
nieuwsbrief.
Magazine
Het magazine Zenit is het grootste populair-wetenschappelijke maandblad op het gebied van sterrenkunde, weerkun-

DIGITAAL www.zenitonline.nl

•

wekelijkse nieuwsbrief

• social media

de en ruimteonderzoek. Ook (amateur)astrofotografie, telescoopbouw en aanverwante wetenschappen en technieken komen ruimschoots aan bod. Zenit bestaat al ruim veertig jaar
en is tevens het officiële orgaan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en
Sterrenkunde. Het magazine verschijnt 11 x per jaar.

Sterrengids
De Sterrengids biedt een uitgebreid overzicht van alle hemelverschijnselen die in een jaar verwacht worden, zoals de posities
van zon, maan, planeten, planetoïden, kometen en meteoren.
Het is tevens een handboek voor zowel beginnende als gevorderde amateurastronomen die sterrenkundige waarnemingen willen verrichten
met het blote oog, verrekijker, telescoop
en/of camera. De Sterrengids verschijnt
in september. Govert Schilling noemde
deze uitgave “misschien wel de mooiste
sterrengids ter wereld”.
Sterren & Planeten
Dit kleurrijke jaarboek laat beginnende sterrenkijkers kennismaken
met alle interessante hemelverschijnselen van maand tot maand,
aangevuld met verdiepende achtergrondartikelen in begrijpelijke
taal. Sterren & Planeten verschijnt in oktober.

Onze lezers
De lezers van Zenit, Sterrengids en Sterren & Planeten zijn geïnteresseerd in sterrenkunde,
weerkunde en ruimteonderzoek; het betreft zowel amateurs als vakastronomen. Sterrenkundige en weeramateurs vormen een uiterst actieve en koopkrachtige doelgroep. De lezers
komen zowel uit Nederland als België.
Bereik
Site: 10.000 bezoekers per maand
Facebook: 2.500
Nieuwsbrief: 1.500
Magazine: 10.000
Het magazine heeft een verspreide oplage van 4.000, waarvan grotendeels abonnees; rest
via losse verkoop in de kiosk. Het bereik van Zenit is relatief groot omdat het in bibliotheken,
onderwijsinstellingen en publiekssterrenwachten ligt.
Afmetingen
Zenit
1/1 pagina-aflopend
1/1 pagina		
1/2 pagina		
1/4 pagina		
1/8 pagina 		

215 x 300 mm aflopend (+ 3 mm afloop) (bxh)
180 x 266 mm (bxh)
180 x 132 mm (bxh)
89 x 132 mm (bxh)		
89 x 65 mm (bxh)

Sterrengids
1/1 pagina-aflopend
1/1 pagina		
1/2 pagina		
1/4 pagina		
1/8 pagina 		

210 x 297 mm aflopend (+ 3 mm afloop) (bxh)
187 x 271 mm (bxh)
187 x 134 mm (bxh)
92 x 134 mm (bxh)		
92 x 66 mm (bxh)

Sterren & Planeten
1/1 pagina-aflopend
1/1 pagina		
1/2 pagina		
1/4 pagina		
1/8 pagina 		

210 x 297 mm aflopend (+ 3 mm afloop) (bxh)
186 x 270 mm (bxh)
186 x 134 mm (bxh)
92 x 134 mm (bxh)		
92 x 66 mm (bxh)

Advertentietarieven
Zenit
1/1 pagina-aflopend
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina
Gekleurd kader in agenda

€
€
€
€
€
€

525,00
525,00
275,00
145,00
95,00
95,00

Sterrengids
1/1 pagina-aflopend
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina

€
€
€
€
€

975,00
925,00
575,00
340,00
195,00

Sterren & Planeten
1/1 pagina-aflopend
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina

€
€
€
€
€

575,00
500,00
275,00
145,00
95,00

Bij 3 x adverteren 10 % korting, bij 6 x adverteren 20 % korting;
Meerprijs voorkeur plaatsing (cover 2,3,4)
minimaal 15%
Alle prijzen zijn exclusief btw.

Andere opties bespreken, zoals banners op de site, nieuwsbrief of facebook?
Advertorial of bijlage? Onze salesmedewerkers vertellen u er graag meer over!

Belangrijke data
Zenit
Editie				Deadline advertenties		Verschijning
jan				
29 november 2019		
17 december 2019
feb				10 januari			24 januari		
mrt				7 februari			25 februari		
april				6 maart				24 maart
mei				10 april				24 april
juni				8 mei				26 mei
juli/aug				9 juni
			26 juni
sept 				11 augustus			25 augustus
okt				11 september			25 september
nov				9 oktober			27 oktober
dec				6 november			24 november
De Sterrengids en Sterren & Planeten komen uit in september/oktober.
Aanleveren als certified pdf CMYK. In overleg kunnen advertenties door ons worden vervaardigd.

Meer informatie?
Ons salesteam helpt u met plezier verder. U kunt ons bereiken op verkoop@stipmedia.nl
en via 072 531 49 78. Zie ook www.zenitonline.nl en www.sterrengids.nl.

Zenit, Sterrengids en Sterren & Planeten zijn uitgaven van Stip Media.

