Mediakaart
Nieuwe
Revu
Nieuwe Revu is al meer dan 65 jaar hét opinieweekblad voor mannen,
met een sterke focus op nieuwsfotografie. Elke week 80 pagina’s politiek,
misdaad, opinie, sport en entertainment. Nieuwe Revu is:
- De beste nieuwsfoto’s en beeldreportages
- Spraakmakende columns van Leon Verdonschot, Bart Nijman van
GeenStijl, James Worthy, sportjournalist Edwin Struis, vrouwengoeroe
Jan Heemskerk en Jerry Hormone
- Onthullende interviews die geen blad voor de mond nemen
- Spannende reportages uit het hart van de samenleving
- Plus al sinds 1984 elke week een strippagina van Nieuwe Revu-icoon
Hein de Kort

Nieuwe Revu 2022

Doelgroep

Verschijnt: woensdag
Deadline: woensdag week voor verschijning

Nieuwe Revu is in Nederland het enige opinieweekblad puur voor
mannen. En het lefgozertje onder de serieuze bladen: brutaal, eigenwijs
en dwars. Niet links, niet rechts maar recht voor z’n raap. De lezer heeft
een brede interesse en leest het blad vanwege zijn rebelse karakter en zijn
lange journalistieke staat van dienst.

Unique buying reasons

Sales
Ajo van Vulpen, 06 22 031 740
ajo.vanvulpen@pijpermedia.nl
Emma Berkhout, 06 40 85 75 08
(Brand Partnerships Manager)
Emma.berkhout@pijpermedia.nl

- Nieuwe Revu is het enige opinieweekblad voor mannen
- Nieuwe Revu is al meer dan 65 jaar een autoriteit
- Nieuwe Revu heeft een goede naam in de journalistiek
- Nieuwe Revu heeft spraakmakende columnisten
- Nieuwe Revu heeft een vaste groep volgers op social media

revu.nl

Online
Op www.revu.nl en op de social media-kanalen staan de beste columns,
reportages, interviews, dossiers en voorpublicaties uit het magazine.

Unieke bezoekers per maand: 160.000
Pageviews per maand: 225.000
Nieuwsbrief lezers: 20.596
Facebook volgers: 13.000

TECHNISCHE GEGEVENS
Papiersoort
selfcover

60 grams

Bladspiegel
excl. 3mm overvul

breedte x hoogte
210 x 285 mm

PRIJZEN
Verschijningsfrequentie	51 keer per
jaar
Prijs los nummer 		
€ 3,99
Drukoplage		 25.000

Advertentietarieven */**
1/1 FC			
½ FC			
¼ FC			
Cover 2, 3		
Cover 4			

€ 3.540
€ 2.230
€ 1.097
€ 4.248
€ 4.425

*	Genoemde prijzen zijn excl. btw en
technische kosten.
** Voor overige formaten en onlinetarieven
contact opnemen met onze salesafdeling.

Advertentiemateriaal
Certified PDF omgezet (omslag en
binnenwerk) conform kleurprofiel:
PSO LWC Improved
Materiaal naar
materiaal@pijpermedia.nl
Nieuwe Revu is een uitgave van

Stettinweg 15, 9723 HD Groningen
+31 (0)50-544 58 00
www.pijpermedia.nl

