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Verschijningsdata 2018 Print

Editie Thema Sluiting reserveren Verschijning

1  Winternummer 23 januari 9 februari 

2  Pi beurs op 24 – 26 maart + World Press Photo 20 februari 9 maart 

3  Opkomend talent 20 maart 6 april 

4  Reizen en Verre landen 4 mei 18 mei 

5  Tipa special en Portretfotografie 4 juni 15 juni

6  Noorderlicht fotofestival 23 juni 7 juli

7 Breda Photo 28 augustus 7 september

8 PhotoKina 21-30 sept 25 september 12 oktober

9 35 jaar Pf jubileum 23 oktober 9 november

10 Paris Photo 9-12 november 20 november 7 december

*Tussentijdse wijzigingen voorbehouden

Redactionele formule
Pf is al 30 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. 

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

Statistieken

Vakblad 10x per jaar, oplage 4.100,  
verspreid in Nederland en Vlaanderen

Website pf.nl
12.000 unieke bezoekers per maand

Nieuwsbrief 7.000 abonnees

Twitter 3.700 volgers

Facebook 5.500 volgers

Extra verspreiding via fotomusea, fotovakscholen en 
diverse fotobeurzen, festivals, workshops en events.

Online en offline adverteren
Pf Magzine gelooft in de gebundelde kracht van offline en 
online. 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. 

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

Veel meer communicatiemiddelen
Fotoworkshops voor een event of merk in samenwerking met 
Pf zijn op aanvraag mogelijk.  

s.chow
Markering



Adverteren www.pf.nl

Formaat Specificatie in pixels (b x h) Tarief € 

Leaderboard /full banner/mobiele banner 728 x 90 (desktop), 468 x 60 (tablet),  
320 x 50 (mobiel)

750 per maand

Medium Rectangle 300 x 250 (desktop), 320 x 50 (mobiel) 625 per maand

Button 125 x 125  135 per maand

Advertorial (homepage) 250 x 167 500 per plaatsing

Partner content online en/of offline 500 per plaatsing

pf.nl & nieuwsbrief 
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd.  

• Full Banner
Uw full banners of medium rectangle wordt getoond op de 
homepage en/of achterliggende pagina’s. Uw banner kan 
getoond worden in een carrousel van maximaal 3 banners.

• Advertorial
Een advertorial lijkt op een nieuwsbericht en wordt bovenaan 
op de homepage geplaatst tussen het meest recente nieuws. 

Een advertorial linkt rechtstreeks door naar de door u 
opgegeven landingspagina. 

• Button
Een button is een vierkant blokje aan de rechterkant van de 
pagina. Een button linkt rechtstreeks door naar de door u 
opgegeven landingspagina

Advertorials & banners nieuwsbrief
Een advertorial is een tekstadvertentie die qua opmaak gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud van de 
nieuwsbrief. Advertorials bevatten een afbeelding van 550 x 370 pixels (b x h), een kopregel met max. 30 karakters 
en een tekst van max. 100 woorden (incl. call to action) en URL/doorlink. Een banner is een online advertentie in 
de nieuwsbrief.

Adverteren Nieuwsbrief

Formaat b x h pixels Tarief € 

Full banner 468 x 60 557 per plaatsing

Advertorial Afbeelding 550 x 370 + tekst 557 per plaatsing

Dedicated Nieuwsbrief 1.750

Specificaties online banners

Website Nieuwsbrief

Bestandstype jpg, gif, animated gif, html5 jpg

Kleurmodus RGB RGB

Resolutie 72 dpi 72 dpi

Maximaal formaat 99 kb 99 kb

Landingspagina webadres opgeven webadres opgeven



Uitgeverij Vakbladen.com
 Rijswijkseweg 60
 2516 EH  Den Haag

Uitgever  Sijmen Philips

Redactie  Vakbladen.com
 Afd: Pf Magazine
 Rijswijkseweg 60
 2516 EH Den Haag

Hoofdredactie Ton Hendriks
 t.hendriks@pf.nl
 (020) 614 44 56
 (0)6 262 52 494

Advertentie-exploitatie  Archer Media
 René de Wit
 r.dewit@archermedia.nl 
 (088) 226 66 53
 (0)6 499 31 873

Aanleveren materiaal  Afdeling traffic
 (088) 664 06 54
 traffic@archermedia.nl 

Abonnementen  Mijntijdschrift.com
 Postbus 2238
 5600 CE Eindhoven
 (088) 226 66 23

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

Adverteren Print

Formaat Specificatie b x h (mm) Tarief € 

2/1 pagina 470 x 312 (excl. 3 mm afloop) 6.049

1/1 pagina 235 x 312 (excl. 3 mm afloop) 3.455

1/2 pagina staand 105 x 292 1.877

1/2 pagina liggend 215 x 143,5 1.877

1/4 pagina staand 105 x 143,5 1.046

Instekers/opleggers/bijsluiters Op aanvraag

Gatefold/omgekeerde cover Op aanvraag

•  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 advertentiemateriaal
Voor het aanleveren van print advertentiemateriaal gebruikt 
u de Ad | Portal. Vanuit de Ad | Portal ontvangt u een e-mail 
met het verzoek om uw advertentiemateriaal aan te leveren. 
Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/ongewenste e-mail 
folder terecht komen.

Advertentiemateriaal ten behoeve van online  
plaatsingen (website en nieuwsbrieven) levert u aan bij  
traffic@archermedia.nl. U ontvangt hiervoor een verzoek  
vanuit de afdeling Traffic.

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. 
Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Aanleveren bijsluiters
Aantal: Gelijk aan oplage
Afwerken: Handzaam in dozen verpakt
Deadline: Uiterlijk 6 werkdagen voor verschijning
Aanleveradres:  
Veldhuis Media BV 
T.a.v. Theo Nitrauw 
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
O.v.v.: Afzender, titel van het blad en editie




