Mediakaart 2018
Siteformule:
De Leesclub van Alles (DLVA) is de enige grote en professionele
Nederlandstalige recensiesite voor zowel fictie als non-fictie. Naast
Nederlandse en buitenlandse literatuur besteedt de site aandacht aan
filosofie en religie, geschiedenis en archeologie, economie, sociologie en
politicologie, kunst en cultuur, science, techniek en geneeskunde, etc.
Maar ook thrillers, kook- en sportboeken krijgen aandacht op DLVA. Naast
recensies publiceert de redactie met regelmaat essays en interviews met
bekende auteurs.
Wat DLVA uniek maakt:
DLVA biedt een actueel overzicht van recent verschenen boeken in een
groot aantal domeinen, met een handig zoeksysteem is snel te vinden van
de laatst verschenen boeken zijn in een bepaald vakgebied of domein. De
recensies zijn van hoog niveau geschreven door medewerkers van naam en
faam die voor landelijke dagbladen, weekbladen en special-interest bladen
schrijven. In tegenstelling tot bij de landelijke dagbladen en bij veel specialinterest tijdschriften staan de artikelen op DLVA niet achter een pay-wall,
zodat bezoekers ook via sociale media en google snel bij de artikelen over
de boeken die ze zoeken kunnen komen.
Meer dan 40.000 mensen per maand:
DLVA bestaat sinds de zomer van 2016 en behaalde op eigen kracht al
binnen een paar maanden meer dan 5000 unieke bezoekers per maand. In
februari 2017 nam DLVA de gerenommeerde boekensite
www.recensieweb.nl over. Het bezoekersaantal is nu ruim 40.000 per
maand! Momenteel biedt De Leesclub van Alles al meer dan 4000 online
recensies aan. Ook op social media timmert DLVA aan de weg, We hebben
meer dan 4150 Twittervolgers en een drukbezochte Facebookpagina.
De doelgroep van DLVA:
Het publiek van DLVA bestaat grotendeels uit hoogopgeleide veellezers.
Boekminded mensen met een brede belangstelling voor literatuur, filosofie
religie, politiek en cultuur, wetenschap, geschiedenis, mens en
samenleving, economie, gezondheid en sport, etc.

Dagelijks nieuwe recensies:
Dagelijks plaatst de redactie nieuwe recensies op de website, gemiddeld nu
50 per week. De medewerkers van DLVA zijn o.a. verbonden aan De
Volkskrant, Trouw, De Morgen, Knack, NRC-Handelsblad, Technisch
Weekblad, Foodlog, Wordt Vervolgd, Bergen Magazine, Splijtstof, De
Qualia, Vooys, Geschiedenis Magazine en nog veel meer tijdschriften en
websites. We hebben inmiddels meer dan honderd medewerkers.

DLVA live:
Sinds september 2016 organiseert DLVA elke maand een aantal
Leesclubavonden. Op zo’n avond wordt een boek besproken, fictie of nonfictie. Een gast met deskundigheid over het onderwerp leidt het boek in,
waarna er met het publiek gediscussieerd kan worden. De live-avonden
worden momenteel in Utrecht en Rotterdam gehouden.

Publicatie data
DLVA hanteert het volgende schema voor de publicaties:
 Maandag: Sciences (natuurwetenschappen) en techniek

 Dinsdag: Mens & Maatschappij – gezondheid, politiek,
economie, sociologie
 Woensdag: Geschiedenis & Archeologie

 Donderdag: Kunst & Cultuur

 Vrijdag: Literatuur

 Zaterdag: Sport, Spel & Ontspanning

 Zondag: Filosofie & Religie
Adverteren op www.deleesclubvanalles.nl
Titel:
De Leesclub van Alles / www.deleesclubvanalles.nl
Een uitgave van:
TASK advies bv.
Hoofdredacteur:
Roeland Dobbelaer
Reserveringstermijn: Er is geen reserveringstermijn

DLVA hanteert de volgende tarieven:
Voorpublicatie. Deze verschijnt tussen de content op de site en
bestaat ongeveer uit 3000 woorden. Tarief: € 100,Banners
Super Leader
Verschijnt op:
Locatie:
Tarief:

970 x 90 pixels (max. grootte 200 KB)
alle pagina's
Tussen de Footer en de content
€ 400,- per maand

Sidekick
Verschijnt op:
Locatie:
Tarief:

300 x 250 pixels (max. grootte 200 KB)
Homepage
Sidebar
€ 200,- per maand

Wide Skyscraper
Verschijnt op:
Locatie:
Tarief:

160 x 600 pixels (max. grootte 200 KB)
alle pagina’s
Aan de linker of rechterzijde van de body
€ 500,- per maand

Leaderboard
Verschijnt:
Locatie:
Tarief:

728 x 90 pixels (max. grootte 200 KB)
Tussen de artikelen
Na de derde paragraaf
€ 450,- per maand

Banners verschijnen in carrousel, prijzen excl. BTW en minimale
plaatsingsduur 2 weken.
Contact:
Uitgeverij Virtùmedia
Elma Noë
Tel. 030 6933192
E-mail: enoe@virtumedia.nl
Uitgeverij Virtùmedia verzorgt de acquisitie voor de Leesclub Van Alles op verzoek van Task Advies BV.

