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M e dia fa c t s ( ju r id isch e ma r k t )

Het grootste algemeen juridische maandblad met diepgaande en
opiniërende artikelen (bron: rechtensite.nl).
Alle juridische faculteiten van de Nederlandse universiteiten hebben
een abonnement op Ars Aequi voor hun studenten en docenten. De
Rijksoverheid heeft een abonnement voor de ruim 65.000 juristen en
fiscalisten. Nagenoeg elk Top-50 advocatenkantoor ontvangt de titel
voor advocaten, aankomend talent en partners. Dit geldt ook voor
juristen actief in het bedrijfsleven en bij gemeentelijke overheden.

abonnees/bereik
75.000 professionals

(Top-50) advocatuur, bedrijfsleven, (Rijks)overheid

30.000 WO-studenten

95% van alle WO-rechtenstudenten

9.000 HBO-studenten

60% van alle HBO-rechtenstudenten

Social media
●
Facebook: 9.055 volgers
●
LinkedIn: 10.027 volgers
●
Twitter: 4.121 volgers
Totaal 23.203 volgers (€ 0,16 per volger)

Maandblad
●
Advertentie (full colour)
1/1 pagina € 4.150,1/2 pagina € 3.150,1/4 pagina € 2.150,1/8 pagina € 1.450,●

E-zine/online nieuwsbrief (34.210 abonnees)
●
Ingezonden Mededeling € 1850,tekst in overleg (circa 300 woorden)
●
Afbeelding € 1650,online uiting/clickable naar website

Website (119.000 pageviews per maand)
●
Online uiting/banner + hyperlink € 1650,●
Ingezonden Mededeling/large rectangle + hyperlink € 1850,-

Bijsluiter/insert € 3150,- (ex. € 0,04 handling/porti)
“Het is fijner om Ars Aequi op papier te lezen dan alleen
digitaal!” Florian Dorland, Team Captain Formeel,
studentenorganisatie EQUES

Meer info: mail@capitalmediaservices.nl of bel 024 - 360 77 10

PLANNING 2017 – ARS AEQUI MAANDBLAD + KWARTAALSIGNAAL + NIEUWSBRIEF
nummer		uitgaven				Advertenties aanleveren
Advertorials aanleveren
						Ars Aequi Maandblad		Ars Aequi Nieuwsbrief		
							
01		

januari				

donderdag 29 december

dinsdag 3 januari		

02		

februari 				

donderdag 26 januari

dinsdag 31 januari

03		

maart				

donderdag 23 februari

dinsdag 28 februari

		*kwartaalsignaal 142			donderdag 23 februari
04		april				donderdag 23 maart		dinsdag 28 maart
05		mei				donderdag 20 april		dinsdag 25 april
06		juni				woensdag 24 mei		dinsdag 30 mei		
		*kwartaalsignaal 143			woensdag 24 mei			
07/08		

juli/augustus			

donderdag 22 juni		

dinsdag 27 juni		

09		

september				

donderdag 24 augustus

dinsdag 29 augustus

		*kwartaalsignaal 144			donderdag 24 augustus
10		

oktober				

donderdag 21 september

dinsdag 26 september

11		

november				

donderdag 19 oktober

dinsdag 24 oktober

12		

december				

donderdag 23 november

dinsdag 28 november

		*kwartaalsignaal 145			donderdag 23 november
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