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Vrije Tijd Amsterdam

DE STAD VERDIENT HET

LEZERSPROFIEL

Sport & Lifestyles
Gemiddelde leeftijd tussen de 18 en 34 jaar. 
Amsterdam heeft veel sportverenigingen. Zij vinden 
het fantastisch om media-aandacht te krijgen. VTA 
promoot deze clubs met veel plezier. Wij volgen 
momenteel handbal-, voetbal-, basketbal-, volleybal- 
en rugbyclubs. Naast sport heeft lifestyle een steeds 
nadrukkelijkere rol in de huidige samenleving. Wij 
publiceren qua lifestyle onder meer over gezonde 
voeding, fitness en leefstijl. 

Cultuur & Uitgaan
Gemiddelde leeftijd tussen de 25 en 44 jaar. 
Amsterdam heeft een bruisend nachtleven met vele 
nachtclubs en festivals en staat bol van de diverse 
eet- en drinkgelegenheden zoals restaurants, cafés en 
plekken om heerlijk te lunchen.
De stad is rijk aan een groot aantal culturele 
instellingen welke zich grotendeels bevinden in 
historische Rijksgebouwen. VTA draagt er graag aan 
bij deze diversiteit bloeiend en levendig te houden.

Fashion
Gemiddelde leeftijd tussen de 25 en 34 jaar. Fashion 
is in een wereldstad als Amsterdam niet weg te 
denken. Van de negen straatjes, tot de Ferdinand 
Bolstraat, van de Bijenkorf tot het chique Vogue 
festival in het Amstel Hotel. VTA vindt het ontzettend 
leuk om aandacht te besteden aan fashion zodat de 
modebewuste Amsterdammer niets tekort schiet.

De website vrijetijdamsterdam.nl is hét originele online medium van Amsterdam. VTA 
maakt reportages over diverse actualiteiten in de stad die in de beleving van VTA de 
volle aandacht verdienen. VTA heeft een groot bereik op social media en een hoog 
bezoekersaantal op de website. U kunt profiteren van de aandacht die VTA van haar 
bezoekers krijgt die in te delen zijn in drie doelgroepen:  



Amsterdam en randsteden: 
65% van de bezoekers

18 – 24 jaar: 17%
25 – 34 jaar: 31%
35 – 44 jaar: 18%
45 – 54 jaar: 18%
55 – 64 jaar: 12%
65  en ouder: 4% 

Maandelijks +- 19.000 bezoekers Uniek +- 16.000 bezoekers

BEREIK

OVER VTA

Vrije Tijd Amsterdam is het media bedrijf van Amsterdam. Primair doel is 
bezoekers van vrijetijdamsterdam.nl te informeren, voorzien van nieuwsberichten 
en te entertainen via media bijdragen. Onlangs werd bekend dat de artikelen van 
VTA zullen worden bewaard in de archieven van de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag als ‘digitaal erfgoed.’ Dat zegt iets over de kwaliteit van onze content en 
daar zijn we trots op. 

Momenteel wordt vrijetijdamsterdam.nl gemiddeld 19.000 keer bezocht, waarvan 
er 16.000 unieke bezoeken zijn en gemiddeld 20.000 paginaweergaven per 
maand.  Op social media hebben we in totaal rond de 10.000 volgers. 
We begeven ons op Linkedin, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook en Pinterest. 

Hoofdzakelijk publiceren we redactionele bijdragen over Amsterdam m.b.t. sport, 
uitgaan, lifestyle, fashion en cultuur. Onze doelgroep bestaat uit ruim 95 procent 
Amsterdammers. De grootste groep is tussen de 25 en 34 jaar. 

DIENSTEN

Adverteren

VrijeTijdAmsterdam.nl biedt u de mogelijkheid om gericht uw doelgroep te bereiken 
via online advertenties. VTA gebruikt een Leaderbanner met het formaat 728 x 90 
pixels en de Medium Rectangle met het formaat 300 x 250 pixels. De advertenties 
zijn op alle apparaten zichtbaar. 
U kunt kiezen uit 3 posities. De prijzen zijn gebaseerd op een tarief per vooraf 
bepaalde periode:

 1 week 4 weken 12 weken
Homepagina & Categorie/Artikel
Leaderbanner bovenaan: € 100,- € 400,- € 1.000,-  
Medium Rectangle rechts: € 75,- € 300,- € 750,-
Leaderbanner onderaan: € 50,- € 200,- € 500,-

Lokale ondernemers in Amsterdam
Events en culturele instellingen in Amsterdam hebben een speciale propositie. 
Hierbij is het mogelijk te adverteren tegen 50 %  van de standaardkosten van een 
gastblog. Een vermelding in de agenda van Vrije Tijd Amsterdam zit hier kosteloos 
bij inbegrepen.  Heb je een restaurant, winkel of hotel dan kun je altijd contact 
opnemen om de mogelijkheden te onderzoeken voor een review.

Alle verzoeken graag per e-mail naar: info@vrijetijdamsterdam.nl.

Gastblog
1 artikel € 150,- 5 artikelen € 600,- 12 artikelen € 1.500,-
Artikel blijft 7 dagen zichtbaar op de homepage en voor onbepaalde tijd op de 
categoriepagina.

Native advertising (geschreven door specialist VTA) 
1 artikel € 250,- 5 artikelen € 1000,- 12 artikelen € 2.500,-
Artikel blijft 7 dagen zichtbaar op de homepage en voor onbepaalde tijd op de 
categoriepagina

Linkbuilding 
1 artikel € 100,- 5 artikelen € 400,- 12 artikelen € 1000,-

Sportverslaggeving 
1 artikel € 100,- 5 artikelen € 400,- 12 artikelen € 1000,-

Fotografie 
Wilt u een originele foto bij uw artikel, VTA kan dit voor uw verzorgen. 
Wij werken samen met professionele fotografen. Bij interesse sturen wij u graag een 
prijsindicatie.  

Videoreportage 
Wilt u een videoreportage laten maken over uw bedrijf, organisatie en/of 
evenement. Wij werken samen met professionele videospecialisten. Bij interesse 
sturen wij u graag een prijsindicatie. 

Tekstschrijver 
Heeft u moeite met het schrijven van de content voor uw eigen website? 
Vrije Tijd Amsterdam beschikt over kwalitatief goede tekstschrijvers. Wij schrijven 
artikelen op maat tegen een super scherp tarief. Kosten zijn 0,45 per woord.

Vacature promoten 
1 artikel € 150,- 5 artikelen € 600,- 12 artikelen € 1.500,- 
Artikel blijft 7 dagen zichtbaar op de homepage en voor onbepaalde tijd op de 
categoriepagina

Publicatie- en verwerkingskosten ingezonden persberichten 
VTA kan het persbericht voor u publiceren op haar website. 
1 artikel € 100,- 5 artikelen € 400,- 12 artikelen € 1000,-
Artikel blijft 7 dagen zichtbaar op de homepage en voor onbepaalde tijd op de 
categoriepagina

DIENSTEN

Delen via social media Vrije Tijd Amsterdam
Kosten per post op al onze kanalen is € 50,-

Facebook Bereik 
Een specifieke doelgroep bereiken met uw artikel? VTA kan een plan op maat voor 
u maken om op uw specifieke doelgroep te targetten en uw bereik te vergroten via 
Facebook. 
Gemiddeld 10.000 weergaven €89,- 
 20.000 weergaven €128,- 
 50.000 weergaven €244,-

De daadwerkelijke kosten die Facebook in rekening brengt worden 1-op-1 
doorberekend aan de klant. 
Kosten voor het instellen van een FB campagne via VTA € 150,-


