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PROFIEL
GIRLZ is een hip en stoer merk dat staat voor fun, 
fashion, beauty, human interest, real-life, boys en 
celebs. Een stoere lifeguide met hoge funfactor, online 
en in print. GIRLZ geeft antwoord op 1001 levens-
vragen, showt de laatste mode, weet alle ins en outs 
van de (inter)nationale sterren, geeft beauty- en 
modeadvies, biedt veel real-life en de beste lifehacks. 
GIRLZ is een merk dat je helpt bij belangrijke issues 
en heeft de know-how op het gebied van liefde, seks, 
relaties en je lichaam. Wat de lezeres vraagt, daar heeft 
GIRLZ een antwoord op. Ieder issue draagt een bepaald 
thema en siert een GIRLZBOSS de cover (een influencer 
Youtube en/of celeb). Zij bepaalt tevens samen met de 
redactie de inhoud van het blad. Ook krijgt de lezeres 
bij elke editie een leuk cadeautje.

DOELGROEP
GIRLZ richt zich op meiden in de leeftijd van 14-19 
jaar, kerndoelgroep is 15-17 jaar en zit in het 2e 
tot 4e jaar van de middelbare school. De lezeres is 
bovenmatig geïnteresseerd in mode, beauty, real life, 
celebs en boys. Ze is op zoek naar een eigen 
identiteit en volgt haar eigen pad wat samenhangt 
met het jong-volwassen zijn en worden. Uiterlijk en 
innerlijk zijn beide belangrijk.

ONLINE
90.000 unieke bezoekers
600.000 pageviews
Instagram 12.200 / Facebook 14.600 / YT 38.000  

Girlz
Uitgeverij Audax Publishing
Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdam
Postbus 94300
1090 GH Amsterdam
12x per jaar
€ 3,99
6 weken voor verschijning
(schriftelijk, contract blijft 
gehandhaafd) 
Alle orders worden afgesloten en 
uitgevoerd conform de Regelen 
voor het Advertentiewezen, 
gedeponeerd ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbanken en 
bij de Kamer van Koophandel.

Titel
Uitgeverij

Verschijningsfrequentie
Verkoopadviesprijs
Annuleringstermijn

Algemene voorwaarden

PRINT DIGITAAL
ADVERTENTIETARIEVEN (excl. BTW)

2/1 pagina 

1/1 pagina 

1/2 pagina staand 

1/2 pagina liggend 

1/3 pagina staand 

1/3 pagina liggend 

1/4 pagina vierkant

1/4 pagina staand

FORMATEN AFLOPEND (BxH)

2x 1/1 pagina (spread) 

203 x 265 mm 

101 x 265 mm 

203 x 132 mm

67 x 265 mm

203 x 88 mm 

101 x 132 mm

50 x 265 mm

€ 12.500 

€ 6.250 

€ 3.437 

€ 3.437 

€ 2.291 

€ 2.291 

€ 1.719

€ 1.719

In geval van aflopend adverteren teksten op zetspiegel of minimaal 
5 mm uit de afsnede plaatsen alswel 3 mm overvul rondom. 
In geval van 2/1 pagina, de pagina’s aanleveren als 2x 1/1 pagina. 
Kijk voor plus proposities en uitgebreide aanleverspecificaties 
op Meermediabereik.nl

Rectangle ad  300×250 px € 20 CPM)

Billboard   970×250 px € 30 CPM

Full mobile/app banner 320×480 px € 30 CPM)

Full mobile/app banner 480×320 px € 30 CPM)

Mobile/app banner 320×100 px € 20 CPM)

Mobile/app banner 300×250 px € 20 CPM)

POSITIES   FORMAAT  TARIEF CPM/FIXED

www.girlz.nl


