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Wie zijn wij? 
Zichtlijnen is het multimediale platform voor iedereen die op en rond het podium werkt op 

het gebied van techniek, productie, ontwerp, management en architectuur. Wij richten ons 

tot onze doelgroep via een tweemaandelijks papieren magazine, social media, een 

driewekelijkse digitale nieuwsbrief en een website. Zichtlijnen wordt uitgegeven door de 

Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) en heeft een onafhankelijke redactie.



Oplage: 2.350 exemplaren

Bereik: 4.500 – 5.000 lezers

Verschijningsfrequentie magazine: 6 x per jaar

Onderwerpen in 2018 
Blijvende aandacht krijgen ontwikkelingen op het gebied van licht, geluid, video 

en hijstechniek. Daarnaast schrijven wij regelmatig over zaken als veiligheid 

en normering, onderwijs en bijvoorbeeld nieuwe theaters. Zoals u al een paar 

jaar van ons gewend bent wordt in elke editie van Zichtlijnen één thema extra 

uitgediept in een apart dossier. Een voorbeeld van een onderwerp dat we dit jaar 

in een dossier gaan uitwerken is geluid en akoestiek in theater- en concertzalen. 

Deze thema’s worden tijdig aangekondigd, zodat u uw advertentie er eventueel 

bij kunt laten aanhaken.
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Enkele goede redenen om een 
advertentie te plaatsen in Zichtlijnen

Zichtlijnen heeft een veelzijdig lezersprofiel. Ruim de helft van de lezers werkt

in de podiumtechniek bij een theater, ruim een kwart werkt bij een gezelschap

of producent. Recent onderzoek wijst uit dat Zichtlijnen een prima bereik heeft

onder hoofden techniek. Dat zijn de mensen die meestal de beslissingen nemen

over investeringen. Zichtlijnen houdt hen op de hoogte met artikelen over nieuwe

ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld led-technologie. Ook spreekt Zichtlijnen

young professionals aan: 25% van de mensen die de VPT bereikt via haar

communicatiekanalen (blad, nieuwsbrief en sociale media) is jonger dan 30.

Zichtlijnen richt zich ook op andere doelgroepen zoals technici van poppodia

en evenementen. Speciaal voor hen bespreken we regelmatig state-of-the-art

technologie bij concerten en evenementen.

 

VAKGEBIED EN/OF BEROEP VAN DE LEZERS 

(Het totale percentage ligt boven de honderd omdat mensen meerdere functies uitoefenen).

Toeleverancier (7%).

Werkzaam in het onderwijs (10%)

Directielid (15%)

Adviseur of consultant (16%)

Ontwerper of vormgever (18%)

Productie en stagemanagement (27%)

Podiumtechniek (60%)



Adverteren in Zichtlijnen 2018

TARIEVEN PER UITGAVE (ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF 21% BTW)

1X 3X 6X

1/1 PAGINA 

ZWART/ WIT € 650,- € 600,- € 550,-

STEUNKLEUR € 870,- € 820,- € 770,-

FULL COLOUR € 1290,- € 1240,- € 1190,-

1/2 PAGINA 

ZWART/ WIT € 400,- € 360,- € 320,-

STEUNKLEUR € 620,- € 580,- € 540,-

FULL COLOUR € 775,- € 735,- € 695,-

1/4 PAGINA 

ZWART/ WIT € 270,- € 250,- € 230,-

STEUNKLEUR € 490,- € 470,- € 450,-

FULL COLOUR € 540,- € 520,- € 500,-

PLANNING ZICHTLIJNEN 2018
ZL177 ZL178 ZL179 ZL180 ZL181 ZL182

MRT-18 MEI-18 JUL-18 SEP-18 NOV-18 JAN-19

ADVERTEERDERSDEADLINE
(12U ‘S MIDDAGS)

02-02-18 06-04-18 08-06-18 06-07-18 05-10-18 30-11-18

BLAD OP DE MAT 03-03-18 05-05-18 07-07-18 01-09-18 03-11-18 05-01-19
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1. 1/1 pagina

H 297 mm x B 210 mm

5 mm overlap (rondom) met 

snijtekens

2. 1/2 pagina staand

H 277 mm x B 92,5 mm

3. 1/2 pagina liggend

H 136 mm x B 190 mm

4. 1/4 pagina staand 

H 136 mm x B 92,5 mm

5. 1/4 pagina liggend

H 65,5 mm x B 190 mm

6. Spread 

H 297 mm x B 420 mm

5 mm overlap (rondom) met 

snijtekens

Advertentieformaten

2.1.

3. 5.

6.

4.



Richtlijnen aanleveren 
digitale advertenties
Media

Advertenties kunnen per e-mail (marketing@vpt.nl) of via WeTransfer worden 

aangeleverd.

 

Bestanden

Advertenties bij voorkeur aanleveren als hoge resolutie pdf-bestand, met cmyk-

kleurmodus en de fonts ingesloten. Een hoge resolutie jpeg, tiff of eps kan ook.

Advertenties die zijn opgemaakt in een tekstverwerkingsprogramma (bijvoorbeeld 

Word) kunnen niet digitaal worden verwerkt.

Beeld

Foto’s, logo’s of andere illustraties dienen een resolutie van 300 dpi te hebben. Een 

beeldschermresolutie (72 dpi), zoals bijvoorbeeld op een website, is niet voldoende 

voor drukwerk. Let op: indien u jpeg-bestanden verzendt per e-mail, comprimeer ze 

dan niet.

• Bedrijfsleden krijgen 10% korting over de genoemde bedragen.

• Voorkeursplaatsing is mogelijk, hiervoor geldt een toeslag van 15%.

•  Bijlages tot 4 pagina’s kunnen meegestuurd worden voor € 1040,-. 

(Bij grotere bijlages wordt een meerprijs berekend.)

• Neem contact met ons op voor spreads en andere bijzondere publicaties.

Aanlevering materiaal en info: 

marketing@vpt.nl
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Adverteren in de Nieuwsbrief
VPT-leden en andere geïnteresseerden ontvangen iedere drie weken de digitale 

nieuwsbrief met het laatste nieuws en actuele vacatures. U kunt nu uw product, 

event of bedrijf extra onder de aandacht brengen door een button aan te 

schaffen. Uw button staat tussen de redactionele content in de nieuwsbrief. De 

boodschap wordt op deze wijze geïntegreerd in de nieuwsbrief en kan niet aan 

het oog van de lezer ontsnappen.

Om de impact en het rendement van de positie te bewaken zijn er maar zes 

buttons beschikbaar. De volgorde van de buttons roteert zodat elke adverteerder 

even vaak bovenaan staat. (Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW)

TARIEVEN BUTTON (ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF 21% BTW)

1 X 6 MND 1 JAAR

€ 150,OO € 1.275,OO € 2.550,00
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Extra Mogelijkheden
•  De rubriek ‘Technisch Nieuws’ in Zichtlijnen biedt extra mogelijkheden om  

uw nieuwe en innoverende producten onder de aandacht te brengen. Stuur  

een kort persbericht, vergezeld van een hoog resolutie afbeelding, naar  

marketing@vpt.nl of rechtstreeks naar onze hoofdredacteur  

hoofdredactie@zichtlijnen.nl. Dit is geen garantie voor plaatsing. De redactie 

behoudt zich het recht ingezonden stukken redactioneel te wijzigen of niet te 

plaatsen.

•  Deel uw events, cursussen en bedrijfsnieuws via onze website en nieuwsbrief. 

Stuur uw informatie met links door naar secretariaat@vpt.nl. Plaatsing 

geschiedt na beoordeling van relevantie en nieuwswaardigheid voor de lezers.

•  Breng uw vacatures op onze website en in de VPT nieuwsbrief onder de 

aandacht.  

De plaatsingskosten van een vacature gelden voor de hele periode waarin 

uw vacature openstaat voor reacties (met een maximum van 6 weken). 

Leden (bedrijfs- en non profitleden) van de VPT krijgen 20% korting. De 

plaatsingskosten voor het aanbieden van een stage bedragen voor de hele 

periode waarin uw advertentie openstaat € 25,- voor (bedrijfs- en non profit)

leden van de VPT en € 50,- voor niet-leden. Volg de aanwijzingen op www.vpt.

nl/vacaturebank.html.

 

Uw nieuws, events, cursussen en vacatures worden als extra service 

in samenvatting meegestuurd met onze driewekelijkse nieuwsbrief en 

geplaatst op Facebook en Twitter. Technisch Nieuws wordt gedeeld op 

Facebook.

 

TARIEVEN VACATURES (ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF 21% BTW)

1X 6 MND 1 JAAR

€ 134,00 € 1072,00 € 1876,00


