Adverteren via Onze Taal
Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers. Met een uniek tijdschrift: het enige in Nederland
waarin deskundig én op een prettig leesbare manier over alle
aspecten van de taal geschreven wordt. Het Genootschap
Onze Taal heeft bovendien een Taaladviesdienst, die vragen
over de Nederlandse taal beantwoordt, en geeft verder door
middel van congressen, digitale nieuwsbrieven, boeken en
een website voorlichting over het Nederlands.

Formaten en tarieven
Advertenties in full colour
Bladspiegel: 206 mm x 296 mm
Zetspiegel: 175 mm x 272 mm

ONZE TA AL

Het tijdschrift Onze Taal wordt gelezen door een trouwe groep
taal- en cultuurliefhebbers. Dit zijn hoogopgeleide personen
met een bovengemiddeld inkomen, vaak werkzaam in een
positie als leraar, journalist, tekstschrijver, jurist of beleidsmedewerker. De lezers van Onze Taal bezoeken frequent boekhandels, musea, theaters en andere culturele instellingen.
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1/3 pagina

liggend 175 mm x 87 mm
staand 85 mm x 180 mm
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85 mm x 133 mm

€ 595,-

1/6 pagina

85 mm x 87 mm

€ 495,-

1/8 pagina

85 mm x 64 mm

€ 315,-

In combinatie met een banner op de website (zie de achterkant van deze kaart): korting van 25% op prijs van de banner.
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Tijdschrift Onze Taal

Verschijningsfrequentie: 10 x per jaar. Onze Taal bestaat in
2018 86 jaar.

Redactionele informatie
Doel: Onze Taal biedt leerzame en leuke informatie over alle
uithoeken van de taal, vooral het Nederlands.
Opzet: een levendig, kleurrijk publiekstijdschrift met populairwetenschappelijke artikelen over veranderend taalgebruik,
nieuwe woorden, de herkomst van woorden, taalactualiteiten,
dialect, spelling, taaladviezen, jargon, enz.
Leesbereik: oplage 27.215; door de meeleesfactor van 2,3
bereikt Onze Taal maandelijks 62.595 taalliefhebbers.

Verschijningsdata 2018

Voorkeurspositie mogelijk aan de binnenzijde van de cover.
Het is raadzaam om deze positie op pagina 2 tijdig te
reserveren.
Formaat: 186 mm breed x 276 mm hoog (niet aflopend).
Staffelkorting: 15% bij 3 plaatsingen, 20% bij 5 plaatsingen.

Oplagegegevens
Betaalde abonnementen: Nederland:
		
buitenland:
		
overig:
Gedrukte oplage: 		

25.027
1.687
500
27.215

De digitale versie van Onze Taal wordt aan alle leden van het
Genootschap Onze Taal beschikbaar gesteld.
Contributie per jaar (inclusief abonnement) € 42,-, voor leden
in Nederland.
Een los nummer van Onze Taal kost € 6,-.

Technische gegevens

nummer

reservering in
principe vóór:

verschijningsdatum
(vrijdag)

1

27 november

5 januari 2018

2/3

15 januari

16 februari

4

26 februari

30 maart

5

3 april

4 mei

6

7 mei

8 juni

7/8

11 juni

13 juli

9

30 juli

31 augustus

10

3 september

5 oktober

11

1 oktober

2 november

12

29 oktober

30 november

1

26 november

4 januari (2019)

Omvang: 36 bladzijden, geheel full colour
Papiersoort binnenwerk: 80 grs bhh, mat mc
Papiersoort omslag: 130 grs hv, mat mc
Reproductiemateriaal: digitaal voor Apple: tif-bestand,
eps-bestand of hr-pdf
Reservering: 5 weken voor verschijning
Levering materiaal: 7 dagen na reserveringsdatum

Meehechter en insteker
Advertentiekosten: op basis van oppervlakte; A4 en minder
(tweezijdig) € 2.180,-; staffel voor meerbladige instekers plus
inlegkosten: machinaal € 200,Toeslag portokosten: afhankelijk van het gewicht
De prijzen zijn exclusief btw.

“Een heerlijk blad over de meest uiteenlopende onderwerpen die allemaal met taal te maken hebben”
Sylvia Witteman

Online adverteren

De website van Onze Taal

De website van Onze Taal (www.onzetaal.nl) is zeer populair.
Bezoekers komen voor dagelijks taalnieuws en vooral voor
de ruim 2.000 taaladviezen. Deze adviezen worden maandelijks geraadpleegd door circa 700.000 personen die 900.000
pagina’s bekijken.

Nieuwsbrieven van Onze Taal
Onze Taal verzorgt enkele nieuwsbrieven over taal:

TAALPOST

Afmeting advertentie:
404 pixels (b) x 539 pixels (h)

Taalnieuws, tips, taalevenementen, oproepen en moeilijke
woorden uit de actualiteit toegelicht met betekenis, uitspraak
en herkomst.
Frequentie: 2 x per week, op dinsdag en donderdag
61.000 abonnees
Zie www.taalpost.nl

Tarief advertentie website

LEDENNIEUWSBRIEF

€ 875,- per maand

Nieuwsbrief met verenigingsnieuws, prijsvragen, speciale
aanbiedingen exclusief voor leden van het Genootschap
Onze Taal.
Frequentie: maandelijks 18.000 abonnees

BANNERS OP DE WEBSITE

Bezoekcijfers
(bron: Google Analytics, periode: januari 2018)
Aantal pageviews: 2.838.394
Aantal unieke gebruikers: 824.741
Aantal sessies: 1.060.063

Voorbeeld advertentie nieuwsbrief

Tarief advertenties nieuwsbrieven
Maximaal aantal lettertekens inclusief spaties:
700 plus afbeelding.
Tarief per advertentie:
€ 350,- per plaatsing in Taalpost
€ 250,- per plaatsing in de ledennieuwsbrief
Voorbeeld advertentie website

De prijzen zijn exclusief btw.

“Onze Taal: onmisbaar voor goede adviezen en grappige observaties”
Frits Spits

