UITKRANT
Algemeen
• Nieuws uit de stad, reportages uit het culturele leven, interviews met bekende
Amsterdammers, shopping, restaurantrecensies en de agenda met maandelijks
meer dan 1.600 unieke concerten, festivals, exposities en andere evenementen
• Tweederde van de Amsterdammers leest de Uitkrant meer dan vijf keer per jaar
• De lezer heeft naast kunst en cultuur een bovenmatige interesse voor stedentrips, (arthouse) film, literatuur, reizen, design, sport, uitgaan, restaurants en
shoppen in Amsterdam
Oplage en bereik
Verschijning: 10 x per jaar
Oplage per editie: 60.000
Abonnee-oplage: 3.000

Bereik per editie: 180.000
Losse nummers: gratis
Jaarabonnement: €31,99

Distributie
Via abonnees en circa driehonderd punten in regio Amsterdam: theaters,
concertzalen, musea, boekhandels, horeca, AH-winkels, Ekoplaza, filmhuizen, enz.
Formaten
advertentievorm
1/1 pagina

210 x 276

1/2 pagina staand

90 x 252

1/2 pagina liggend

185 x 125

1/4 pagina

90 x 125

IM klein

35 x 50

IM groot

73 x 50

opplakkaart / inserts*
branded content artikel*
* Meer informatie via partner@iamsterdam.com
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formaat bxh in mm

Branded
content in
de Uitkrant?
Vraag naar de
mogelijkheden.

het toonaangevende culturele magazine voor Amsterdammers en bezoekers van Amsterdam
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I AMSTERDAM MAGAZINE
Algemeen
• Doelgroep: bezoekers en internationale bewoners van 25 tot 65 jaar oud
• Herkomstlanden-top vijf: UK, Duitsland, USA, Frankrijk, Italië
• Gidst door de stad, reikt actuele ideeën aan, geeft tips van insiders en is een ideale
planner met een uitgebreide uitgaansagenda
• Wordt door de lezers hoog gewaardeerd, met gemiddeld een 8,2
• Lezers zijn geïnteresseerd in uit eten gaan, podiumkunsten, festivals en musea en
kennen aan I amsterdam Magazine veel invloed toe op hun keuzes (6,4 op 10)
Oplage en bereik
Verschijning: 1 x in 2021
Oplage per editie: 50.000
Bereik per editie: 210.000
Losse nummers: € 4,95 (leestafels worden gratis bevoorraad)
Jaarabonnement: € 19,95
Distributie
Via de I amsterdam City Card, verspreiding op leestafels in horeca, losse verkoop in
grotere kiosken en VVV/Ticketshops, verspreiding op hotelkamers, via Expatcenter en
KLM business class lounge.
Formaten
advertentievorm

formaat bxh in mm

1/1 pagina

210 x 276

1/2 pagina liggend

185 x 125

1/2 pagina staand

90 x 252

1/4 pagina

90 x 125

IM klein

35 x 50

IM groot

73 x 50

opplakkaart / insert*
branded content artikel*
* Meer informatie via partner@iamsterdam.com
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Branded
content in het
I amsterdam
Magazine?
Vraag naar de
mogelijkheden.

het Engelstalige citymagazine van Metropool Amsterdam
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