
De wereld van wetenschap & technologie



KIJK is al ruim 50 jaar hét magazine over de fascinerende wereld van 

wetenschap en technologie. 

KIJK verrast je met de nieuwste technologische ontwikkelingen of 

intrigeert je met verse wetenschappelijke inzichten. Niet alleen in het 

blad zelf, maar ook op onze website en social mediakanalen.

KIJK is toegankelijk en tegelijkertijd diepgravend.

KIJK geeft duiding: wie KIJK leest, weet niet alleen precies wat er nu 

speelt, maar ook waarom dat zo is.



Optioneel

EXTENSIES 2023

KIJK & KIJK kids
scheurkalender

KIJK twitter
3.900+ volgers KIJK facebook

6.300+ volgers

KIJK Specials

KIJKmagazine.nl
165.000 pageviews per maand

Dit is

KIJK nieuwsbrief
29.500 abonnees

KIJK magazine
Bereik: 149.000

KIJK app



De artikelen van KIJK zijn in te delen in vier pijlers: science, tech, space en mens. Ook maatschappelijke 

en historische ontwikkelingen spelen een rol in KIJK, maar altijd vanuit een ofwel wetenschappelijke ofwel 

technologische insteek. Elke pijler komt in een goede mix aan bod in het magazine en op de website. 

Regelmatig overlappen pijlers binnen één verhaal.

PIJLERS



KIJK lezer
De KIJK-lezer heeft een volwassen blik, een hogere algemene 
ontwikkeling en een bovengemiddelde interesse in 
wetenschap en technologie. Hij is doorgaans bèta-
georiënteerd, maar op dat vlak niet per se deskundig. Vaak is 
hij een man met een bovenmodaal inkomen. Hij wil op de 
hoogte blijven en nieuwe dingen blijven ontdekken. En hij wil 
grip krijgen op de fascinerende, complexe wereld waarin hij 
leeft. Om die reden leest hij ook graag over de vier pijlers 
science, tech, space en mens. 

Man/Vrouw: 65%/35%
Inkomen: 63% (boven) modaal inkomen
Leeftijd: 35+ jaar (71%)
Gezinssituatie: Huishoudens met kinderen

KIJK magazine
Frequentie: 12x per jaar
Printbereik: 149.000 (NPMM-DGM 2022-I)

www.kijkmagazine.nl
165.000 pagina weergaven per maand
Google Analytics 2021 Q4 t/m 2022 Q3

KIJK nieuwsbrief
29.500 nieuwsbriefabonnees
CTO: 20%, CTR: 9%, Open Rate: 45%
Frequentie: wekelijks op donderdag

KIJK Facebook
6.300+ fans

KIJK Twitter
3.500+ volgers

FACTS & FIGURES 2023



CASE: SAMEN MET VODAFONE 
BUSINESS

Door de toename van clouddiensten, hybride werken en versnelde digitalisering 

hebben bedrijven steeds meer te maken met kwetsbaarheden op het gebied 

van cybersecurity. Daarom biedt Vodafone Business met partners oplossingen 

voor elke security-uitdaging. 

Om de nieuwe cybersecurity diensten onder de aandacht te brengen bij 

zakelijke beslissers is er door KIJK Magazine een branded cybersecurity 

special ontwikkeld voor Vodafone Business. Deze special werd verspreid als 

bijlage onder de abonnees van KIJK Magazine.

Er zijn tal van mooie mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan met 

KIJK. Wij gaan hier graag met u over in gesprek. 



NBA - Nieuwsbrief advertorial € 1.000
FBB – Facebook Bericht €    800
BI – Branded Item € 1.500
Native-in-Article (Cost p. Quality View – QV) €  1,25

BI + FBB € 2.300
BI + NBA € 2.500
BI + FBB + NBA € 3.300

Productiekosten*1

Nieuwsbrief Advertorial - NBA €    175
Facebook bericht - FBB €    225
Branded Item – BI €    250

Banners
Billboard (970*250) € 36 cpm
Halfpage (300*600) € 36 cpm
Rectangle (300*250) € 25 cpm
Leaderboard (728*90) € 15 cpm
Large Leaderboard (970*90/70) € 36 cpm
Wide Skyscraper (160*600) € 18 cpm

Mobile banners
Banner (320*100) € 15 cpm
Interscroller (320*480) € 36 cpm

Digitaal
Product                         Tarief

*1op basis van 2 correctieronden (geen korting van toepassing)

Basistarief
in euro’s excl. BTW 

1/1 pagina € 6.230,-

1/2 pagina 63
2/1 pagina 187

Positie index

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

Bladspiegel
1/1 210 x 285
½ liggend 210 x 142
½ staand 105 x 285
2/1         210 x 285 – 210 x 285

Formaten en afmeting in mm
Formaat breedte x hoogte

+ 3 mm overvul ivm afsnede

Technische informatie

Bladspiegel: 210 x 285 mm (bxh)

Advertentiemateriaal: 
digitale bestanden in 
bestandsformaat CertifiedPDF.

TARIEVEN & FORMATEN 2023



CONTACT

VOOR MEER INFORMATIE:

ROULARTA MEDIA NEDERLAND
T. +31 (0)20 210 5459

E. SALES@NEWSKOOLMEDIA.NL

WWW.ROULARTA.NL
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