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GENOEG MAGAZINE
Genoeg is al 25 jaar een uniek, onafhankelijk 
lifestylemagazine en online community voor praktische 
idealisten. Wil je gelukkiger, eenvoudiger en duurzamer 
leven? Dan is Genoeg precies wat je nodig hebt!

DE LUXE VAN GENOEG...
Onze lezers zijn op zoek naar inspiratie en praktische 
oplossingen om hun leven gelukkiger, eenvoudiger en 
duurzamer te maken. Onze 4 pijlers:

Gelukkig met genoeg inspirerende verhalen van mensen  
die genieten van de luxe van genoeg.

Genoeg voor iedereen eerlijk delen en genoeg overlaten 
voor toekomstige generaties.

Genoeg geld over kritisch kiezen en vrolijk besparen.

Praktisch Genoeg Gids voor eenvoudig leven. Een doe- 
het-zelf gids voor huis, tuin en keuken.

ONZE LEZERS
Genoeg-lezers willen zorgvuldig omgaan met de aarde en 
haar hulpbronnen. De lezers van Genoeg zijn mannen (35%) 
en vrouwen (65%), tussen de 35 en 65 jaar die:

-  persoonlijke ontwikkeling waarderen
-  zich bewust zijn van de impact van hun persoonlijke keuzes
-  geloven in samenwerken
-  dol zijn op lezen
-  regelmatig hun mouwen opstropen voor een DIY-project
-  houden van kunst en culturele activiteiten
-  vaak hoogopgeleid zijn
-  milieubewust leven 

De lezers van Genoeg geven hun geld doelbewust uit en 
kiezen voor duurzame producten en diensten. Zij vinden het 
belangrijk om ‘waar’ te krijgen voor hun geld: ze ‘stemmen’ 
met hun portemonnee.

BEREIK
De Genoeg-community is in de loop der jaren organisch 
gegroeid, net als het merk. Genoeg is nu een autoriteit  
op het gebied van een eenvoudige en duurzame leefstijl.  
Moz Domain Authority van Genoeg.nl is 33.
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Uitgeverij  Uitgeverij Virtùmedia
Hoofdredacteur  Frieda Pruim
Verschijningsfrequentie 4x per jaar 
Abonnementsprijs  € 30,- per jaar
Oplage    6.000 exemplaren

ADVERTENTIEFORMATEN-PRIJZEN
Formaat b x h in mm Tarief *
1/1 pag. bladspiegel 230 x 285 ** € 995,– 
1/2 pag. liggend 191 x 118 € 595,–
1/2 pag. staand 93 x 241 € 595,–
1/4 pag. liggend 191 x 56 € 345,–
1/4 pag. staand 93 x 118 € 345,–

*   Alle prijzen zijn excl. BTW.          **   5 mm afloop noodzakelijk. 

AANVULLENDE TARIEVEN 
Tarieven voor specials, bijsluiters, meehechters of 
advertorials op aanvraag. 

Pagina IV omslag  +50%
Voorkeursplaatsing +25%

TECHNISCHE GEGEVENS
Drukprocédé  Offset
Papiersoort Binnenwerk 100 gr houtvrij halfmat MC
  Cover 200 gr houtvrij gesatineerd MC
Omvang  Minimaal 68 pagina’s

SAMENWERKING MOGELIJKHEDEN & KOSTEN
Wij bieden jou de hoge kwaliteit en de geweldige energie van 
onze ervaren schrijvers, journalisten en ontwerpers. Samen 
maken we impact! Neem gerust contact met ons op om je 
wensen of ideeën te bespreken. We denken graag mee en 
maken speciaal voor jou een passend aanbod.

REDACTIONELE ARTIKELEN, ADVERTORIALS,  
ADVERTENTIES & SOCIAL MEDIA POSTS

Tarief *

Redactioneel artikel magazine (print)  
en website  
Diepgang in woord en beeld in het 
speciale katern ‘Ondernemers voor  
Ware Winst’

€ 1.300,–
(1 pagina)

€ 2.000,–
(spread)

Rubriek goeie spullen 
Zet je duurzame product in de 
schijnwerpers in het magazine 

Vanaf  
€ 300,–

Insert: Folder of probeerverpakking
In/bij het magazine opvallen(d)!

Vanaf
€ 950,–

Redactioneel artikel website
PPP-impact in eigen woorden.  
We verspreiden jouw goede nieuws.

€ 300,–

Advertorial Nieuwsbrief
Bereik je doelgroep met e-mail  
marketing in relevante context.

€ 150,–

Advertorial Nieuwsbrief, 1 jaar lang
E-mail marketingcampagne met Genoeg 
als jouw ambassadeur.

€ 2.750,–

Facebook post
Bericht volgens jouw eigen recept,  
door ons geserveerd.

€ 195,–

Instagram post/stories
Bericht volgens jouw eigen recept,
door ons geserveerd.

€ 150,–

All het goede komt in 3-en
Versterk je boodschap: combinatie 
Instagram + Facebook + Newsletter.

€ 333,–

*   Alle prijzen zijn excl. BTW. 
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COMBIPAKKETTEN PRINT & ONLINE 
Tarief *

3 Maanden proef- & probeerpakket  
Speciaal voor nieuwe klanten om een 
relatie op te bouwen met ons betrokken 
online & offline publiek.

€ 1.500,–

Partnerpakket 6 maanden 
Ontwikkel merkloyaliteit met onze 
eigenwijze aanpak en genereer leads  
en verkoop context.

€ 2.700,–

Partnerschap 1 jaar
Werk samen met Genoeg en word kind- 
aan-huis binnen onze contentstrategie, 
nieuwsbrieven en communicatie.

Vanaf
€ 5.000,–

*   Alle prijzen zijn excl. BTW. 

AANLEVEREN MATERIAAL
Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als certified pdf, 
300 dpi. (of als Adobe InDesign, EPS of TIFF.) Het materiaal 
dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties 
(minimaal 300 dpi) Let u er op geen RGB-kleuren gebruikt of 
naast full colour nog steunkleuren toevoegt. De advertentie-
bestandsnaam bevat bedrijfsnaam, titel van het tijdschrift  
en editienummer. Als Virtùmedia het materiaal niet volgens 
de aanlevervoorwaarden ontvangt kunnen er kosten door-
berekend worden voor de te maken aanpassingen. 
Aanleveren materiaal o.v.v. titel en editienummer naar 
traffic@virtumedia.nl.

VERSCHIJNINGSDATA 2023
Nummer Verschijningsdatum Aanleverdatum
136  03 maart 23 januari
137  02 juni 24 april
138  01 september 26 juni
139  01 december 16 oktober

CONTACT
Klaartje Grol
T +31 (0) 30 - 3072248
E kgrol@virtumedia.nl

Heleen van der Sanden
T +31 (0) 412 - 691782
E samenwerken@genoeg.nl

Genoeg Magazine is  
een uitgave van: 
Virtùmedia B.V.
www.virtumedia.nl

Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden


