
GeoGrafie 2016 - Advertenties
GeoGrafie is een uitgave van het Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap (KNAG, opgericht in 1873).

GeoGrafie is het toonaangevende tijdschrift over actuele ruimte-
lijke vraagstukken in Nederland. Uit lezersonderzoek blijkt dat de  
waardering voor het blad op alle fronten zeer hoog is.

GeoGrafie is het tijdschrift voor geografen en planologen werk-
zaam in beleid, bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs, politiek en  
journalistiek. Het is tevens het tijdschrift voor aardrijkskunde- 
docenten en studenten geografie en planologie en iedereen die in 
geografie geïnteresseerd is. 

Kenmerkend voor deze doelgroep is een opleiding op HBO/ 
academisch niveau en een brede maatschappelijke belangstelling.

Het is interessant om in GeoGrafie te adverteren voor:

Onderwijs, Lesmethoden, schoolmaterialen en schoolreizen aardrijkskunde. Ook lespakketten die 
verband houden met de thema’s water, bodem, weer en klimaat, energie, grondstoffen,  
milieu, mobiliteit, transport en logistiek, landschap, landbouw, ruimtelijke inrichting, openbaar  
bestuur, duurzame leefomgeving, internationale productie en handel, toerisme, vastgoed,  
natuurrampen, ontwikkelingsvraagstukken en geo-informatie hebben de belangstelling van  
docenten aardrijkskunde. Dat geldt natuurlijk ook voor lespakketten die de eigen regio beslaan.

Arbeidsmarkt, Vacatures voor het onderwijs en in de geowetenschappen en voor fysisch en sociaal 
geografen,  planologen en geo-informatici in bedrijfsleven en bij overheden zijn uitstekend op hun 
plaats in het tijdschrift GeoGrafie of op de website en in de nieuwsbrieven van het KNAG.

Reizen, Er is warme belangstelling voor gespecialiseerde reizen en excursies onder de doelgroep.

Boeken en kaarten, De lezers van GeoGrafie zijn verder intrinsiek geïnteresseerd in omgevings-
informatie en daaraan verwante boeken, atlassen, kaarten, gps etc.

Opleidingen en congressen, potentiële deelnemers voor trainingen, cursussen, nascholing, post-doc-, en 
duale geo-opleidingen, maar ook voor congressen en symposia zijn via GeoGrafie goed te benaderen.

w	 Oplage: 3.300

w Frequentie: 9 maal per jaar

w Omvang: 48 pagina’s in full-colour, 9 x per jaar

Advertenties

• Tarieven
Formaat zwart/wit steunkleur fullcolour
1/1p € 825 € 1235 € 1650
1/2p € 470 €   705 €   945
1/4p € 305 €   450 €   595
1/8p € 250 €   350 €   425

Korting bij jaarcontracten (12 maanden) Toeslag speciale plaats
3x 10% Speciale plaats 10 %
6x 15% Achterpagina 25 %
9x 20%



• Afmetingen (breedte x hoogte in mm)
  1/1 pagina  : 197     x    260
  1/1 pagina aflopend : 220     x    285  (+ rondom 3 mm afloop in document)
  1/2 pagina liggend : 197     x    128
  1/2 pagina staand :   96,5  x    260
  1/4 pagina liggend : 197     x      64
  1/4 pagina staand :   96,5  x    128
  1/8 pagina liggend :   96,5  x      64
  1/8 pagina liggend : 197     x      32  (paginabreed)

• Aanlevering
De aanlevering van het advertentiemateriaal bij het KNAG is uiterlijk anderhalve maand voor de 
verschijningsdatum. In overleg kan de aanlevering mogelijk later. Het materiaal kan opgemaakt 
aangeleverd worden als hoge resolutie PDF. Bij afwijkende aanlevering graag van tevoren contact 
opnemen.
Bij fullcolour dienen alle kleuren te zijn omgezet naar cmyk-kleuren. Bij het gebruik van een steun-
kleur dient de pms-kleur te zijn omgezet naar cmyk-kleuren. 
Het is niet toegestaan om opmaak en/of lettertype van GeoGrafie te imiteren waarmee betrokken-
heid van de redactie gesuggereerd zou kunnen worden.

De vermelde advertentietarieven gelden uitsluitend voor materiaal dat op de bovengevraagde wijze 
is aangeleverd. Aan opmaak door het KNAG zijn extra kosten verbonden.

Bijsluiters en Meehechters

Tarief  : € 995
Formaat : maximaal gevouwen 220 x 285 mm 
    A4 kan ongevouwen aangeleverd worden en wordt gevouwen naar A5

Het tarief is exclusief eventuele portokosten bij substantieel gewicht van de bijsluiter. De eventuele 
portokosten zijn op te vragen bij het KNAG.

Inzending bijsluiters en meehechters
Inzending uiterlijk 2 weken voor de verschijningsdatum aan:
  Euromail
  o.v.v. bijlage Geografie
  Schumanpark 83
  7336 AS  Apeldoorn

Bij meehechters moet rekening worden gehouden met snijwit bovenaan van 6 mm.
Meehechters en bijsluiters bij voorkeur plano aanleveren.
Bij het meehechten van dubbele antwoordkaarten moet er rekening mee worden gehouden dat de 
vouw niet precies in het midden komt; het rechtergedeelte steekt na het vouwen 5 mm uit; de netto 
hoogte moet tenminste 15 cm zijn.

Gelieve op geleidebon én op de verpakking duidelijk te vermelden:
  Bijsluiter (resp. meehechter) Geografie 2016/nr/maand.



Data
nr reserveren voor aanleveren voor verschijning

januari 2016-1 04-11-2015 20-11-2015 18-12-2015
februari 2016-2 16-12-2015 04-01-2016 29-01-2016
maart 2016-3 13-01-2016 29-01-2016 26-02-2016
april 2016-4 10-02-2016 26-02-2016 25-03-2016
mei 2016-5 16-03-2016 01-04-2016 29-04-2016
juni 2016-6 27-04-2016 13-05-2016 10-06-2016
september 2016-7 13-07-2016 29-07-2016 26-08-2016
oktober 2016-8 17-08-2016 02-09-2016 30-09-2016
november/december 2016-9 12-10-2016 28-10-2016 25-11-2016
januari 2017-1 09-11-2016 25-11-2016 23-12-2016

Latere reservering/aanlevering mogelijk in overleg. 

Adverteren op de website

Het KNAG biedt u de volgende mogelijkheid om op de website www.knag.nl en/of  
www.geografie.nl te adverteren:
- vermelding op website èn link:  eerste website, eerste maand  € 275 *
- verlenging:    daaropvolgende maand(en)   € 150

Advertenties worden geplaatst in de rechterkolom van de homepage, onder het laatste nieuws.

Adverteren in de digitale nieuwsbrieven

Het KNAG biedt u de volgende mogelijkheid om in de digitale KNAG Nieuwsbrief (ruim 2.800  
abonnees) en KNAG Nieuwsbrief Onderwijs (ruim 1.400 abonnees) te adverteren:
- vermelding in nieuwsbrief èn link:  eerste nieuwsbrief   € 275 *
- verlenging:    daaropvolgende uitgave(n)   € 150
- doorplaatsing:    tweede nieuwsbrief   € 150

Alleen advertenties die aansluiten bij de doelstelling van de website en nieuwsbrieven komen in 
aanmerking voor plaatsing. 

* Combinatietarief website en digitale nieuwsbrief: € 450
 
Advertenties voor de website en nieuwsbrief kunnen worden aangeleverd in jpg, gif of png. 
Breedte 160 pixels, hoogte maximaal 250 pixels.

Contactgegevens

Voor reservering, een recensie-exemplaar of meer informatie kunt u contact opnemen met:

  KNAG – Eelko Postma 
  Postbus 805 
  3500 AV Utrecht 

  Tel 030 7115 111 (direct)
  Tel 030 7115 110 (algemeen)
  Mobiel 06 30795408
  E-mail: e.postma@knag.nl


