


G/Geschiedenis laat je op een spannende én 

vermakelijke manier kennis maken met de 

geschiedenis, vanaf het stenen tijdperk tot het heden. 

Elke editie heeft 68 schitterend geïllustreerde pagina’s 

en is geschreven door gerenommeerde journalisten. In 

elke editie nemen we je mee op een historische 

ontdekkingsreis. Een informatief magazine voor 

mensen met een passie voor geschiedenis.

In elke uitgave staat een titelthema centraal. In een 

uitgebreid dossier worden alle belangrijke aspecten van 

het tijdvak dat centraal staat, vanuit alle mogelijke 

invalshoeken bekeken en deskundig toegelicht.

Het magazine verschijnt 8x per jaar in Nederland en 

Vlaanderen.



Vaste rubrieken:

Actueel: historische achtergronden van actuele 

gebeurtenissen.

Portret: het levensverhaal van vooraanstaande en 

markante figuren uit het verre of recente verleden.

Alledaagse geschiedenis: het grote verhaal achter 

schijnbaar alledaagse voorwerpen.

Forum: het laatste nieuws op gebied van onderzoek, 

wetenschap, tentoonstellingen, boeken en 

evenementen.

Pijlers



G/Geschiedenis lezer

De lezers van G/Geschiedenis zijn hoog opgeleid en 

hebben een gemiddelde leeftijd van 50 jaar. Het zijn 

fervente boekenlezers, ze bezoeken zeer regelmatig 

musea, houden van reizen, gaan regelmatig naar 

concerten en wandelen en fietsen graag.

Leeftijd: gemiddeld 50 jaar
Opleiding: Hoog opgeleid

Magazine
Frequentie: 8x per jaar, incl. 2 dubbelnummers
Printbereik: 125.000

Website
8.000 pagina weergaven per maand

Nieuwsbrief
5.300 nieuwsbriefabonnees

Facebook
19.000+ fans
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Bladspiegel
1/1 210 x 280
1/2 liggend 210 x 137
1/2 staand 102 x 280
2/1         210 x 280 – 210 x 280

Formaten en afmeting in mm
Formaat breedte x hoogte

+ 3 mm overvul ivm afsnede

Technische informatie

Bladspiegel: 210 x 280 mm (bxh)
Drukprocédé: rotatie offset
Papier
- omslag: 170 grs hv gesatineerd mc
- binnenwerk: 80 grs UPM Star silk
Afwerking: garenloos gebrocheerd

Advertentiemateriaal: 
digitale bestanden in 
bestandsformaat CertifiedPDF.

Basistarief
in euro’s excl. BTW 

Editie Nederland+Vlaanderen
1/1 pagina € 1.439,-
Editie Nederland
1/1 pagina €    776,-
Editie Vlaanderen
1/1 pagina €    725,-

Voorkeurspositie 110
Spread in het hart 110
1e pagina rechts 110
Cover 2 of 3 120
Openingsspread 120
Cover 4 130
Uitklapcover* 280

*exclusief productiekosten –
op aanvraag

Formaat index

1/2 pagina 63
2/1 pagina 187

Positie index

Tarieven & formaten 2023



VOOR MEER INFORMATIE:

ROULARTA MEDIA NEDERLAND
T. +31 (0)20 2105459
E. ADVERTISING@ROULARTA.NL

WWW.ROULARTA.NL
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