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Wil jij ook met de redactie een architectuurverhaal maken? Een verhaal 
dat inspirerender en relevanter is dan de gortdroge projectbespre-
kingen waarin gebouwen dialogen met de omgeving aangaan, robuust 
en iconisch zijn? En dat verder gaat dan het nieuwste persbericht, dat 
persoonlijk is en een verrassende invalshoek heeft? Ga dan samen met 
de redactie van A.ZINE aan de slag!

Wij maken scherpe interviews, projectbesprekingen met een nieuw 
perspectief, persoonlijke beeldverhalen, informatieve vlogs en 
verrassende documentaires. Allemaal zijn ze inhoudelijk sterk, maar 
ook toegankelijk voor een breder publiek i.p.v. slechts begrijpelijk voor 
vakbroeders.

PS Door samen te werken, steun je meteen ook ons platform!

A.ZINE Projectverhaal | €750,-*

- projectbespreking (+/- 500 woorden) in rubriek Het Ontwerp 
- geschreven door redactie A.ZINE 
- op basis van projectbezoek
- A.ZINE spreekt ontwerper en gebruiker 
- gebouw/plek in overleg, moet redactioneel interessant zijn
- projectfoto’s worden aangeleverd door samenwerkende partij
- een aanpassingsronde
- publicatiedatum in overleg 
- verspreiding via social media en nieuwsbrief  A.ZINE
- projecttekset wordt toegestuurd 
- mogelijkheid om tekst door te plaatsen op eigen kanalen

A.ZINE Vlog | € 1.200,-*

- vlog 3-5 minuten in rubriek Het Ontwerp 
- gepresenteerd door redactie A.ZINE
- gebruiker komt in beeld  
- gebouw/plek in overleg
- aanpassingsronde 
- publicatiedatum in overleg 
- verspreiding via social media en nieuwsbrief  A.ZINE
- logo’s A.ZINE en samenwerkende partij in aftiteling
- vlogbestand wordt toegestuurd
- mogelijkheid om vlog door te plaatsen op eigen kanalen

A.ZINE Interview | €750,-*

- interview (+/- 800 woorden) in rubriek De Zaak 
- geschreven door redactie A.ZINE 
- we gaan op zoek naar jouw frisse blik op een bepaald thema
- portretfoto wordt aangeleverd door geïnterviewde partij
- een aanpassingsronde
- publicatiedatum in overleg 
- verspreiding via social media en nieuwsbrief  A.ZINE
- interviewtekst wordt toegestuurd 
- mogelijkheid om interview door te plaatsen op eigen kanalen

Door met ons samen te werken, krijg je allereerst een sterk redactioneel 
architectuurverhaal dat je ook kunt plaatsen op je eigen website en kunt verspreiden 
via je eigen kanalen. Daarnaast hebben we ons bereik in de aanbieding. 

Pageviews website: 7.500 per maand
Nieuwsbriefabonnees: 1.900

LinkedIn
A.ZINE: 774
Redactie: > 3.600

Twitter
A.ZINE: 184
Redactie: > 3.000

Instagram
A.ZINE: 1.035
Redactie: > 3.000

Facebook
A.ZINE: 262
Redactie: > 2.650

(A.ZINE is op 2 oktober 2019 gelanceerd en groeit sindsdien hard. Elke kwartaal worden deze cijfers geupdatet.)

* excl. 21% btw en reiskosten €0,19 per km - tarieven gelden tot 31-12-2020

A.ZINE Docu | € 4.500,-*

- professionele docu 4-6 minuten 
- nieuw perspectief staat centraal, we kijken door ‘andere ogen’
- concept en script door de redactie A.ZINE
- filmen en montage door professionele filmmaker 
- diverse camera’s (o.a. drone) en tools kunnen worden ingezet
- gebouw/plek in overleg
- aanpassingsronde 
- publicatiedatum in overleg 
- verspreiding via social media en nieuwsbrief  A.ZINE
- logo’s A.ZINE en samenwerkende partij in aftiteling
- videobstand wordt toegestuurd
- mogelijkheid om video door te plaatsen op eigen kanalen

A.ZINE Architectuurverhalen:

Contact
Hoofdredacteur Merel Pit 
06 43817868
merel@a-zine.nl
www.a-zine.nl

EXTRA: A.ZINE Beeldverhaal | €750,-*

- beeldverhaal bij projectbespreking in rubriek Het Ontwerp
- minimaal 5 foto’s
- gemaakt door talentvolle fotograaf van A.ZINE 
- gebruiker staat centraal in de fotoserie 
- projectfoto’s worden toegestuurd
- mogelijkheid om foto’s door te plaatsen op eigen kanalen

architectuurverhalen

EXTRA: A.ZINE Bureaufoto’s | €495,-*

- beeldverhaal bij interview in rubriek De Zaak
- minimaal 3 foto’s
- gemaakt door talentvolle fotograaf van A.ZINE 
- geinterviewde staat centraal in de fotoserie 
- bureaufoto’s worden toegestuurd
- mogelijkheid om foto’s door te plaatsen op eigen kanalen


