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VRIJE TIJD AMSTERDAM

Over VTA

Vrije Tijd Amsterdam is een online media & 
entertainment bedrijf. Het bedrijf is in 2017 
opgericht door Rik Verkaik, de huidige hoofd-
redacteur.

Bij Vrije Tijd Amsterdam vinden we het erg leuk om originele 
artikelen over Amsterdamse onderwerpen te schrijven. Het 
leuke is dat we hiermee onze bezoekers vermaken, terwijl wij 
ondernemers ondersteuning bieden.

Op dit moment schrijven we artikelen over de stad, sport, 
entertainment, business, fashion en cultuur. Qua onderwerpen 
kunnen we echt alle kanten op.

Contact

06- 212 220 98 

rik@vrijetijdamsterdam.nl

Tweede Jan van der Heijdenstraat 50-1 LV
1074 XVAmsterdam 
KVK 74916254
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ADVERTEREN IN AMSTERDAM

Zoekt u als ondernemer de mogelijkheid om 
lokaal te adverteren in Amsterdam en omge-
ving? Via Vrije Tijd Amsterdam bereikt u een-
voudig personen, woonachtig in Amsterdam en 
omliggende gebieden, die het leuk vinden om 
vrijetijdamsterdam.nl te bezoeken. Uw nieuws 
past hier prima tussen.

Waarom adverteren via Vrije Tijd Amsterdam?

Lokaal bereik
Vrije Tijd Amsterdam bereikt veel personen woonachtig in 
Amsterdam en omgeving. 

Lokale redactie
Onze lokale redactie kent Amsterdam op haar duim en weet 
welke content werkt in en rondom de stad. 

Samenwerking
De lokale redactie van Vrije Tijd Amsterdam denkt graag met u 
mee en kan u helpen bij het creëren van de artikelen.
 
Ondernemers
We zijn al vele Amsterdamse ondernemers van dienst geweest.
 
Aanpak op maat
Op basis van uw doelstellingen zorgen we samen voor een 
juiste aanpak. 

Is adverteren bij Vrije Tijd Amsterdam mogelijk 
voor mij?
Ja, dit is mogelijk. Bent u een ondernemer die inwoners uit Am-
sterdam en omstreken wil bereiken middels lokale promotie? 
Vrije Tijd Amsterdam kan zeker bijdragen aan het realiseren 
van uw doelstellingen. Of we nu een lokaal evenement dienen 
te promoten, een bijzondere uitverkoop moeten aankondigen, 
een nieuwe menukaart dienen uit te lichten of simpelweg als u 
uw bedrijf wilt voorstellen aan het Amsterdamse publiek. Dit 
behoort allemaal tot de mogelijkheden. We gaan graag met u 
in gesprek om de advertentiemogelijkheden en een passende 
aanpak te bespreken.
 

Eten en Drinken 
Restaurants
Traiteurs
Supermarkten
Foodfestivals
Sportief
Sportscholen
Bootcampstudio’s
Sportwinkels
Business
Startups
MKB
Grote bedrijven
Werkplekken
Winkelen 
Markten
Cadeauwinkels
Warenhuizen
Speciaalzaken
Lifestyle 
Duurzaamheid 
Klimaat 
Online Games 
Vegetarische restaurants
Wonen 
Nieuwbouwprojecten
Makelaars 
Woonwinkels
Architecten

Fashion

Modewinkels

Modebeurzen 

Merken 

Ontwerpers 

Doen / Uitjes

Rondvaart

Bowlingbanen

Escaperooms

Festivals

Wellness & Beauty

Manicurestudio’s

Massagesalons

Kappers

Wellness

Verblijf 

Hotels 

Campings 

Bed & Breakfast 

Woningverhuur

Uitgaan 

Clubs/Discotheken 

Kroegen 

Bioscopen 

Concerten 

Cultuur 

Musea 

Kunst 

Theater 

LHBTI+

 

Voor welke ondernemers?
Er zijn bepaalde onderwerpen waar Vrije Tijd Amsterdam uit-
stekend voor ingezet kan worden. Staat uw branche er niet 
tussen? Geen zorgen, onze redactie denkt graag mee over een 
geschikte aanpak. 
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BEREIK

Vrijetijdamsterdam.nl bereikt maandelijks 
veel Amsterdammers. We hebben dit bereik 
hieronder in een overzicht vermeld. 

11.100 
Instagram

VTA stelt zich genderneutraal op en maakt 
geen onderscheidt tussen jongens, meisjes, 
mannen, vrouwen en non-binaire personen.

11.000  
Bezoekers per maand

32.000
Page vieuws per maand

Er wordt wel gekeken naar de leeftijdsgroepen 
die vrijetijdamsterdam.nl bezoeken. Hieronder 
een overzicht. 

55 – 64 jaar 65 en ouder

31%

17%

18%

18%

12%
4%

45 – 54 jaar

35 – 44 jaar

18 – 24 jaar

25 – 34 jaar

Volgers:

Bereik:

3.400 
Facebook

136 
Pinterest

300 
Tiktok

500+ 
Connecties op LinkedIn

13.000 
Instagram per maand

8.500 
Facebook per maand

70.000 
Pinterest per maand

26.000 
Tiktok per maand

Meetmoment statistieken 
21-09-2021
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ADVERTEREN IN AMSTERDAM – DE MOGELIJKHEDEN

Artikelen op maat via branded content en native 
content. Je kunt de kracht van branded content 
en native content ontdekken via Vrije Tijd 
Amsterdam. 

Branded content 
De combinatie van tekst en beeld op vrijetijdamsterdam.
nl noemen we content. De inhoud van een branded content 
artikel wordt door u betaald als adverteerder.  De content dient 
door u als adverteerder aangeleverd te worden. Het is mogelijk 
om de redactie van Vrije Tijd Amsterdam te betrekken bij het 
ontwikkelen van deze branded content artikelen. Uw branded 
content wordt online gepubliceerd in de stijl die overeenkomt 
met redactionele content, maar bedoeld is om uw product en/
of dienst te promoten. 

Native content 
De combinatie van tekst en beeld op vrijetijdamsterdam.nl 
noemen we content. Bij native content wordt de inhoud betaald 
door u als adverteerder. Native content is een redactioneel 
artikel waarbij de content één op één aansluit op de bezoekers 
van vrijetijdamsterdam.nl. Een native content artikel komt tot 
stand n.a.v. een interview met de adverteerder. Dit interview 
zal worden afgenomen door Vrije Tijd Amsterdam, welke het 
artikel voor de adverteerder volledig zal uitwerken. Mocht u 
liever geen interview doen, dan kunnen we het gehele artikel 
voor u schrijven naar de stijl van Vrije Tijd Amsterdam. 

Advies nodig?
Wij helpen u graag met een vrijblijvend voorstel op maat. Of 
u nou naamsbekendheid wilt opbouwen, de online positie 
van uw bedrijf wil verbeteren, een evenement wilt promoten 
of een nieuwe collectie wilt uitlichten: het kan allemaal bij 
Vrije Tijd Amsterdam. Onze lokale redactie zorgt altijd voor 
een maatwerkoplossing die aansluit bij uw doelstellingen. 

Doelstellingen 
Mocht u een verzoek doen kan onze redacteur een 
gesprek met u voeren. Naar aanleiding van informatie 
die u geeft tijdens dit gesprek of in een e-mail, zal 
samen gekeken worden naar de juiste invalshoek om uw 
doelstelling te bereiken. Samen bepalen we wat het juiste 
moment voor publicatie is. 

Creatie van het artikel 
Vrije Tijd Amsterdam gaat aan de slag. Bij een branded 
content artikel bekijkt de redactie de aangeleverde content 
en past dit waar nodig aan naar de stijl van Vrije Tijd Am-
sterdam. Doel is uiteraard dat uw artikel zo goed mogelijk 

voor de dag zal komen. Bij native content wordt er een 
artikel geschreven op basis van een interview. In beide 
situaties ontvangt de klant het artikel voor controle. Eerder 
zal het artikel niet gepubliceerd worden. 

Aanleverspecificatie 
Bij branded content en native content dient de klant een 
foto aan te leveren. Bij branded content dienst daarnaast 
een artikel aangeleverd te worden van minimaal 400 
woorden. Het artikel dient boeiend geschreven te zijn en 
moet aansluiten bij de ‘tone of voice’ van vrijetijdamster-
dam.nl. In het artikel kunnen twee do-follow links verwerkt 
worden. 

Publicatie 
Vrije Tijd Amsterdam zal het artikel op het samen be-
paalde moment publiceren op vrijetijdamsterdam.nl. Het 
artikel is 10 dagen te zien op de homepage van Vrije Tijd 
Amsterdam. Vervolgens blijft het artikel permanent online 
staan. 

Social media 
Vrije Tijd Amsterdam bekijkt samen met de klant of het 
interessant is om een artikel via social media te delen. VTA 
is actief op diverse social media kanalen. Vrije Tijd Amster-
dam heeft uitstekende ervaringen met gesponsorde social 
media campagnes. Er kan ingezet worden op extra bereik 
en/of een gerichte doelgroep. Bij interesse hoort u welke 
kosten hieraan verbonden zijn. 

Activiteiten
Organiseert u een activiteit zoals een theatervoorstelling, 
expositie of ander event? Vrije Tijd Amsterdam helpt u 
graag met de promotie. U ontvangt van ons een passend 
voorstel op maat.
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TARIEVEN OVERZICHT

Bij meer dan 12 artikelen geldt eenzelfde bodemtarief per artikel. Het volledige bedrag wordt in 
één keer gefactureerd. 

Branded Content Native content 

Branded Content  Korting Native content Korting 

1 X € 200,00 - € 300,00 -

2 X € 190,00 -5% € 285,00 -5%

3 X € 185,75 -7,5% € 278,63 -7,5%

4 X € 181,43 -10% € 272,14 -10%

5 X € 177,32 -12,5% € 265,98 -12,5%

6 X € 173,40 -15% € 260,10 -15%

7 X € 169,65 -17,5% € 254,48 -17,5%

8 X € 166,07 -20% € 249,10 -20%

9 X € 162,63 -22,5% € 243,95 -22,5%

10 X € 159,34 -25% € 239,01 -25%

11 X € 156,18 -27,5% € 234,27 -27,5%

12 X € 153,15 -30% € 229,72 -30%


