Editie 2021

Roots brengt je midden in de natuur. Dit enige
onafhankelijke natuurtijdschrift van Nederland
verrast maandelijks met schitterende reportages
over de natuur dichtbij; met inspirerende
reisreportages van spectaculaire plekken
wereldwijd; met ontroerende dierenportretten en
informatieve achtergrondverhalen. Uiteraard
allemaal geïllustreerd met prachtige natuurfoto’s.
Verder in elk nummer
* Een unieke Roots-wandeling met routekaart
* De columns van vogelaar Saskia van Loenen
en bioloog René Krekels
* Foto’s van lezers in Foto van de Maand
* Wat een vraag! Met antwoorden van experts
op de meest intrigerende natuurvragen.
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Pijlers
Beleven & ontdekken: natuuruitjes & reizen in binnen- en buitenland.

Fotografie: de grote Roots Natuurfotowedstrijd (1x per jaar).
Foto van de week (online). Foto van de Maand (gekoppeld aan editie)
en fotografietips.
Wandelen: unieke Roots-routes én natuurommetjes (incl. routekaart)
en gpx-track via wandelnet.nl

Flora & fauna: informatieve reportages over planten en dieren.
Vogels kijken: 2x per jaar verschijnt Roots Vogelmagazine en in iedere
editie de tuinvogels van Nederlands bekendste natuurschilder Erik van
Ommen.
Columns: journalist en vogelaar Saskia van Loenen en bioloog en
allround dierenvriend René Krekels,

Facts & figures 2021
Roots lezers

Natuurkenners en -liefhebbers; ze genieten van de natuur en alles wat
daarmee te maken heeft.

Verschijning en bereik

Frequentie: 14x per jaar (incl. 2x Roots Vogelmagazine en 2 dubbelnummers)
Print bereik: 107.300 (NPM 2020-IV)

Website

155.233 paginaweergaven per maand
Google Analytics 2020 Q2 t/m 2021 Q1

Nieuwsbrief

31.400 abonnees
CTO 29% I CTR 13% I Open Rate 46%
Frequentie: iedere week op donderdag

Facebook

Pinterest

Instagram

Twitter

20.900+ volgers

16.600+ volgers

Roots Podcast
Roots Vogelfestival
1.000+ bezoekers

8.500+ volgers

3.425+ volgers

Doelgroep


Zowel vrouwelijke als mannelijke lezers; 57% van de lezers is vrouw, 43% is man.



Leeftijd kern lezersgroep ligt tussen 56 en 65 jaar. Liefhebbers van jong tot oud; de
jongste deelnemer is 18 jaar en de oudste deelnemer is 90 jaar.



Opleidingsprofiel van deze Roots-abonnees is hoger dan gemiddeld Nederland.
Ongeveer de helft van de respondenten is hoger opgeleid (HBO/WO).



Hoog welstandsniveau; welstandsklasse A of B1, boven modaal.



60% meerpersoonshuishouden zonder thuiswonende kind(eren).



Trouwe lezersgroep: 81% TWO en heeft dit abonnement al langer dan 5 jaar

Doelgroep kenmerkt zich door gedeelde interesse en karaktereigenschappen


Natuurliefhebber en natuurkenners



Passie voor fotografie



Trekken er graag op uit in de natuur; wandelliefhebbers



Sociaal

Branded content
Branded content is een gewaardeerd communicatie-instrument
binnen Roots. Branded content kan een aanvulling zijn op bestaande
communicatievormen van een bedrijf of organisatie.
Boodschapoverdracht, merkoverweging en attitudeverandering zijn
doelen die efficiënt vervuld kunnen worden door branded content.
Vraag naar de mogelijkheden.

Tailormade specials


Deze special wordt altijd in samenspraak gemaakt. Bevat
Roots-wandelroutes van de betreffende provincie met
onderwerpen die passen bij de prachtige natuur van het
gebied.



Deze special kunnen we op natuurthema insteken; wij
voegen onze natuurkennis toe aan bijvoorbeeld het
bestaande wandelnetwerk. Denk aan wandelingen langs
een landgoed, reeënroute of een buizerdwandeling.



Bijzondere adressen langs de routes worden in deze
special uitgelicht. Zowel Bed&Breakfasts als de leukste
biologische restaurants.



Losse specials bij Roots of in-blad specials.
Doordruk voor klant mogelijk.

Lezersaanbieding
Tailormade propositie
Een lezersaanbieding is een unieke mogelijkheid voor
adverteerders in Roots die door de lezers wordt gewaardeerd
en een bijdrage levert aan de marketing- en
communicatiedoelstellingen van de adverteerder.
Er zijn hiervoor meerdere opties, bijvoorbeeld: aanbieding in
magazine, brief bij de editie of item in de nieuwsbrief. Vraag
naar de mogelijkheden.
Voorwaarden: Er moet voor de Roots-lezers voordeel in zitten,
zoals een mooie korting. Uiteraard krijgt de klant vooraf een
pdf ter goedkeuring voorgelegd.

Custom media
Een tijdschrift of digitaal magazine maken is een vak.
Voor de Waddenvereniging maakt Roots al jaren het
Waddenmagazine. Van concept, bladformule en
ontwerp naar vormgeving, redactie en eindredactie
tot drukken of online publiceren en verzenden: wij
verzorgen het van A tot Z.
Ook heeft Roots een prachtig magazine geheel in
opdracht van Staatsbosbeheer gemaakt.
Maar we kunnen ook
slechts enkele onderdelen
overnemen. Wij overleggen
graag waar wij onze
expertise kunnen inzetten.

Roots Vogelmagazine
Roots Vogelmagazine, van de makers van Roots, is een
consumententitel die zich richt op vogelliefhebbers en beginnende
vogelaars.
Het tijdschrift staat vol inspirerende vogelverhalen, prachtige fotografie,
informatieve achtergrondartikelen en handige tips die mensen
enthousiasmeren over het kijken naar vogels. Omvang van het tijdschrift
is 84 pagina’s.
De edities verschijnen in het voor- en najaar, gelijktijdig met de vogeltrek,
bij ruim 14.000 abonnees van Roots en in een oplage van 6.500 in de
losse verkoop.

Voorjaar 2021
Najaar 2021

Verschijningsdatum

Sluitingsdatum

24-mrt-21
18-aug-21

18-feb-21
22-jul-21

Planning 2021
Verschijningsdatum

Sluitingsdatum
adverteren

1
2
3
4
5
6
7/8 - Dubbelnr.
9
10
11
12/1 2022 - Dubbelnr.

04-12-2020
20-01-2021
17-02-2021
24-03-2021
21-04-2021
19-05-2021
23-06-2021
18-08-2021
22-09-2021
20-10-2021
24-11-2021

12-11-2020
28-12-2020
26-01-2021
02-03-2021
29-03-2021
23-04-2021
01-06-2021
27-07-2021
31-08-2021
28-09-2021
02-11-2021

Vogelmagazine - voorjaar

24-03-2021
18-08-2021

18-02-2021
22-07-2021

Editie

Vogelmagazine - najaar

Tarieven en formaten 2021
Digitaal
Basistarief
in euro’s excl. BTW
1/1 pagina

Formaten en afmeting in mm
Formaat
breedte x hoogte
€ 3.770,-

Formaat index
1/2 pagina
2/1 pagina

63
187

Positie index
110
110
110
120
120
130
280

*exclusief productiekosten –
op aanvraag

92 x 245
186 x 121
186 x 245

Bladspiegel (schoonsnede)
1/2 staand
110 x 285
1/2 liggend
223 x 141
1/1
223 x 285
2/1
223 x 285 – 223 x 285
+ 3 mm overvul in verband met de afsnede

Technische informatie
Zetspiegel: 186 x 245 mm (b x h)
Bladspiegel: 223 x 285 mm (b x h)

Advertentiemateriaal:
digitale bestanden in
bestandsformaat CertifiedPDF

Tarief

NBA - Nieuwsbrief
FBB – Facebook Bericht
BI – Branded Item
BI + FBB
BI + NBA
BI + NBA + FBB
Native-in-Article (Cost p. Quality View-QV)
Instagram Story

€ 2.000
€ 500
€ 750
€ 1.000
€ 2.500
€ 2.750
€ 1,25
€ 500

Productiekosten*1
Nieuwsbrief Advertorial
Facebook bericht
Branded item op website
Instagram Story

€
€
€
€

Banners
Billboard
Halfpage
Rectangle
Leaderboard
Large Leaderboard
Wide Skyscraper

€ 36 cpm
€ 36 cpm
€ 25 cpm
€ 15 cpm
€ 36 cpm
€ 18 cpm

(970*250)
(300*600)
(300*250)
(728*90)
(970*90/70)
(160*600)

Mobile banners
Banner
(320*100)
Interscroller
(320*480)

175
225
250
225

€ 15 cpm
€ 36 cpm

*1Op basis van 2 correctieronden (geen korting van toepassing)
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Spread in het hart
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Cover 2 of 3
Openingsspread
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