Bereik
555.000+
fotografie
liefhebbers

Via ons crossmediale platform bereik je bij DIGIFOTO Pro & digifoto Starter
direct de juiste doelgroep.
DIGIFOTO Pro is de laatste jaren uitgegroeid van een magazine tot een
toonaangevend platform voor digitale fotografie. Lezers en volgers
vormen een community van 404.000+ fotografen van bovengemiddeld tot
(semi)professioneel niveau in zowel Nederland als België.

Voor fotografen die hun eerste stappen zetten is er digifoto Starter, met een
niet minder gepassioneerde community van 151.000+ fotografieliefhebbers.
DIGIFOTO Pro en digifoto Starter in de lift!
2019 wordt een belangrijk jaar voor het platform DIGIFOTO. Zo zijn
beide platformen officieel mediapartner van Fotofair 2019 en aanwezig
op Professional Imaging 2019. DIGIFOTO Pro is daarnaast partner van
verschillende toonaangevende fotografie-evenementen en -manifestaties
zoals Fotofestival aan de Maas, International Photo Festival Leiden, Unseen,
Haute Photographie, Rotterdam Photo, Fotofestival Schiedam, BredaPhoto,
Urban Photo Race & Draumlist.

Platformen
voor fotografen
die alles willen
weten en
uitproberen

Fotografen met serieuze ambities hebben een onstilbare honger naar
informatie over techniek en apparatuur en het merendeel wil informatie
en eigen werk graag delen met gelijkgestemden. DIGIFOTO Pro en digifoto
Starter voorzien in deze vraag. Digitale fotografie is een vakgebied waar de
mogelijkheden van internet perfect op aansluiten. Beide magazines hebben
drukbezochte websites met online gallery’s, wedstrijden, handleidingen en
de nieuwste productinformatie. Ook via social media wordt de interactie
gezocht met de doelgroep en zo het bereik vergroot.

De doelgroep

DIGIFOTO Pro en digifoto Starter bereiken een grote groep fotografen van
hobby- tot en met professioneel niveau. Uit onderzoek blijkt dat bijna alle
lezers de informatie die zij lezen gebruiken voor hun fotografie of voor het
doen van aankopen. Bijna een kwart van de community van DIGIFOTO Pro is
(deels) professioneel actief met fotografie.

Frisse
journalistieke
formule

De redacties van DIGIFOTO Pro en digifoto Starter delen de passie van
de lezers en volgers. Het resultaat is een vlotte redactionele mix van
reportages, tests en reviews, portfolio’s, tips, achtergronden en nieuws.
Fotografen zijn kritisch. En terecht, want bij aankopen gaat het vaak om
aanzienlijke kosten. De doelgroepen van DIGIFOTO Pro en digifoto Starter
vertrouwen op het platform voor betrouwbare en onafhankelijke informatie.

Mogelijkheden
voor
adverteerders

Met DIGIFOTO Pro en digifoto Starter beschikt u over twee titels met een
sterk bereik onder fotografen die een serieus niveau hebben of dit willen
bereiken. We bieden u als adverteerder veel interessante mogelijkheden
om met hen in contact te komen. We adviseren u graag. Neem voor meer
informatie contact op.

Online

DIGIFOTO een snel groeiend online platformen van en voor
fotografieliefhebbers. Altijd relevant, altijd up to date, altijd in
contact met de doelgroep.

Social

DIGIFOTO staat dicht bij haar lezers. Via social media zijn we continu in
gesprek met de doelgroep en brengen we reviews, nieuws, winacties,
gebruikersfoto’s, achtergrondverhalen en praktische tips. DIGIFOTO heeft
zicht ontpopt als een merk met een sterke ‘social presence’ en autoriteit.

Magazine

De lezer
geeft aan
de volgende
producten op
korte termijn
aan te
schaﬀen

Met DIGIFOTO Pro en digifoto Starter hebben we een unieke mix in de markt
gezet waarmee we zowel de beginnende fotograaf als de fanatieke hobbyist
en de semi-professional bereiken.

61%

61% van de lezers bewaart een editie 12 maanden of langer.

57%

57% van de lezers heeft 1 of meer meelezers wat zorgt voor een groter bereik.

96%

96% van de lezers vindt de informatie in het magazine
praktisch bruikbaar.

67%

De lezer is hoog opgeleid: 67% HBO+

64%

64% van de lezers bewerkt foto’s altijd

23%

Voor 23% van de lezers is fotografie zijn/haar beroep
of bijverdienste.

8,7

Gemiddelde ‘rapportcijfers’ DIGIFOTO Pro magazine en
DIGIFOTO Pro.nl: 8,7 en 8,6.

96%

96% van de lezers bezoekt regelmatig de website.

97%

97% van de lezers doet aan nabewerking

Fotoafdruk
Fotoboek
Workshop/cursus
Filter
Objectief < €500,Objectief €500,- - €750,
DSLR camera
Systeemcamera

Bereik
in cijfers
DIGIFOTO Pro

Print
Bereik print incl. meelezers
Website
Partners
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Nieuwsbrief
Totaal

56.500
152.000
130.000+
63.000
35.500
6.200
520
4.600
15.000+
404.000+

Bereik
in cijfers
digifoto
Starter

Print
Bereik print incl. meelezers
Website
Partners
Facebook
Twitter
Instagram
Totaal

35.500
42.600
30.000+
63.000
14.000
5.650
1.300
151.000+

Partners

DIGIFOTO werkt nauw samen met diverse partners:
totaal bereik via partners: 160.000
Fotofair • Fotofestival aan de Maas • Unseen • Haute Photographie
Rotterdam Photo • Fotofestival Schiedam • International Photo Festival Leiden
BredaPhoto • Urban Photo Race • Draumlist

Winnaars

Regelmatig organiseren we (foto)wedstrijden en winacties in print,
online en op social media.

Informatie

Neem voor meer informatie
of een advies op maat
contact met ons op.
sales@clipboardmedia.nl
Tel: +31(0)15 7600.770

DIGIFOTO Pro en digifoto Starter zijn uitgaves van Clipboard Media & Content
Delftweg 147, 2289 BD Rijswijk, Nederland | Tel: +31(0)15 7600.700
info@clipboardmedia.nl | www.clipboardmedia.nl

Advertentietarieven Print
afmetingen			

1X		 2X		

3X			

4X		

5X		

6X

2/1 pagina*

liggend 460 x 300 mm

€ 7.550,-

€ 7.375,-

€ 7.225,-

€ 7.100,-

€ 7.000,-

€ 6.900,-

1/1 pagina*

staand 230 x 300 mm

€ 4.050,-

€ 3.925,-

€ 3.850,-

€ 3.600,-

€ 3.475,-

€ 3.375,-

1/2 pagina*

liggend 230 x 150 mm

€ 2.850,-

€ 2.750,-

€ 2.695,-

€ 2.550,-

€ 2.475,-

€ 2.375,-

1/2 pagina*

staand 115 x 300 mm

€ 2.850,-

€ 2.750,-

€ 2.695,-

€ 2.550,-

€ 2.475,-

€ 2.375,-

1/3 pagina*

liggend 230 x 100 mm

€ 2.095,-

€ 2.000,-

€ 1.965,-

€ 1.895,-

€ 1.800,-

€ 1.725,-

1/3 pagina*

staand 77 x 300 mm

€ 2.095,-

€ 2.000,-

€ 1.965,-

€ 1.895,-

€ 1.800,-

€ 1.725,-

1/4 pagina*

liggend 230 x 95 mm

€ 1.575,-

€ 1.495,-

€ 1.425,-

€ 1.350,-

€ 1.300,-

€ 1.275,-

1/6 pagina*

liggend 230 x 70 mm

€ 1.150,-

€ 1.075,-

€ 1.025,-

€ 975,-

€ 900,-

€ 875,-

* aflopende pagina’s aanleveren met 5 mm overvul rondom
* tarieven per plaatsing en exclusief BTW

Insert

Inserts zijn mogelijk in diverse maten en vormen vanwege de vele mogelijkheden en opties is het tarief op aanvraag.

Aanlever- en verschijningsdata

Toeslagen

editie			aanleverdatum		verschijningsdatum

20%

Omslag 2

#1			1 maart		19 maart

20%

Omslag 3

#2			12 april			30 april

35%

Omslag 4

#3			13 juni			2 juli

25%

Advertorial

#4			6 september		24 september

15%

Speciale positie

#5			11 oktober		29 oktober
Eindejaars Special

2/1 pagina
460 x 300 mm
+ 5 mm overfill

6 december		

1/1 pagina
230 x 300 mm
+ 5 mm overfill

1/2 pagina staand
115 x 300 mm
+ 5 mm overfill

23 december

1/2 pagina liggend
230 x 150 mm
+ 5 mm overfill

1/3 pagina staand
77 x 300 mm
+ 5 mm overfill

1/3 pagina liggend
230 x 100 mm
+ 5 mm overfill

1/4 pagina liggend
230 x 95 mm
+ 5 mm overfill

* Clipboard Media & Content is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor niet correct geplaatst materiaal.
Advertentiemateriaal dient tijdig (zie aanleverdatum) aangeleverd te worden conform genoemde richtlijnen welke te vinden zijn op www.senefelder.nl
	Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd volgens de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken
en bij de Kamers van Koophandel. Alle voorgaande prijs/tarieflijsten komen hiermee te vervallen.

Informatie

Neem voor meer informatie
of een advies op maat
contact met ons op.
sales@clipboardmedia.nl
Tel: +31(0)15 7600.770

DIGIFOTO Pro en digifoto Starter zijn uitgaves van Clipboard Media & Content
Delftweg 147, 2289 BD Rijswijk, Nederland | Tel: +31(0)15 7600.700
info@clipboardmedia.nl | www.clipboardmedia.nl

1/6 pagina liggend
230 x 70 mm
+ 5 mm overfill

Advertentietarieven Print
afmetingen		

1X

2X

3X

4X

2/1 pagina*

liggend 460 x 300 mm

€ 5.150,-

€ 4.975,-

€ 4.775,-

€ 7.600,-

1/1 pagina*

staand 230 x 300 mm

€ 2.850,-

€ 2.700,-

€ 2.600,-

€ 2.500,-

1/2 pagina*

liggend 230 x 150 mm

€ 1.950,-

€ 1.850,-

€€ 1.750,-

€ 1.650,-

1/2 pagina*

staand 115 x 300 mm

€ 1.950,-

€ 1.850,-

€ 1.750,-

€ 1.650,-

1/3 pagina*

liggend 230 x 100 mm

€ 1.250,-

€ 1.155,-

€ 1.055,-

€ 1.000,-

1/3 pagina*

staand 77 x 300 mm

€ 1.250,-

€ 1.155,-

€ 1.055,-

€ 1.000,-

1/4 pagina*

liggend 230 x 95 mm

€ 925,-

€ 845,-

€ 800,-

€ 775,-

1/6 pagina*

staand 230 x 50 mm

€ 625,-

€ 550,-

€ 500,-

€ 475,-

* aflopende pagina’s aanleveren met 5 mm overvul rondom
* tarieven per plaatsing en exclusief BTW

Insert

Inserts zijn mogelijk in diverse maten en vormen vanwege de vele mogelijkheden en opties is het tarief op aanvraag.

Aanlever- en verschijningsdata

Toeslagen

editie			aanleverdatum		verschijningsdatum

20%

Omslag 2

#1 			

20%

Omslag 3

#2 			17 mei			4 juni

35%

Omslag 4

#3 			

30 augustus		

17 september

25%

Advertorial

#4 			

22 november		

10 december

15%

Speciale positie

2/1 pagina
460 x 300 mm
+ 5 mm overfill

8 februari		

1/1 pagina
230 x 300 mm
+ 5 mm overfill

1/2 pagina staand
115 x 300 mm
+ 5 mm overfill

26 februari

1/2 pagina liggend
230 x 150 mm
+ 5 mm overfill

1/3 pagina staand
77 x 300 mm
+ 5 mm overfill

1/3 pagina liggend
230 x 100 mm
+ 5 mm overfill

1/4 pagina liggend
230 x 95 mm
+ 5 mm overfill

* Clipboard Media & Content is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor niet correct geplaatst materiaal.
Advertentiemateriaal dient tijdig (zie aanleverdatum) aangeleverd te worden conform genoemde richtlijnen welke te vinden zijn op www.senefelder.nl
	Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd volgens de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken
en bij de Kamers van Koophandel. Alle voorgaande prijs/tarieflijsten komen hiermee te vervallen.

Informatie

Neem voor meer informatie
of een advies op maat
contact met ons op.
sales@clipboardmedia.nl
Tel: +31(0)15 7600.770

DIGIFOTO Pro en digifoto Starter zijn uitgaves van Clipboard Media & Content
Delftweg 147, 2289 BD Rijswijk, Nederland | Tel: +31(0)15 7600.700
info@clipboardmedia.nl | www.clipboardmedia.nl

1/6 pagina liggend
230 x 50 mm
+ 5 mm overfill

