
2018 Media facts (juridische markt)

E-zinE/onlinE niEuwsbriEf (34.210 abonnEEs)
● Ingezonden mededeling € 1.890,-

tekst in overleg (circa 300 woorden) + online uiting/clickable naar website

● Afbeelding € 1.690,-

online uiting/clickable naar website

social MEdia 
● Facebook: 10.248 volgers

● LinkedIn: 11.784 volgers

● Twitter: 4.400 volgers

Totaal 26.432 volgers (€	0,16 per volger)

wEbsitE (119.000 pagEviEws pEr Maand)
● Online uiting/banner + hyperlink €	1.690,-

● Ingezonden mededeling/large rectangle + hyperlink €	1.890,-

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

Het hoger onderwijs gebruikt de inhoud van het vaktijdschrift Ars Aequi intensief als basis 
voor colleges, tentamens en scripties. Alle rechtenstudenten (ruim 40.000) hebben 
toegang tot Ars Aequi. Maar ook de rechtspraktijk kan niet zonder Ars Aequi. Nagenoeg 
alle grote advocatenkantoren hebben toegang tot Ars Aequi, evenals alle medewerkers 
van de Rijksoverheid, gemeentes, provincies, de grootbanken en het bedrijfsleven (bij 
elkaar ruim 75.000 praktijkjuristen). 

De digitale nieuwsbrief bereikt maandelijks ruim 34.000 abonnees. Ars Aequi is bijzonder 
geliefd onder topstudenten. De meest ambitieuze studenten (ruim 6.000) hebben ook 
een betaald abonnement op het papieren tijdschrift. De website heeft gemiddeld 119.000 
pageviews per maand. Op social media zijn meer dan 26.000 volgers actief.

● Advertentie (full colour)

1/1 pagina € 4.190,-

1/2 pagina € 3.190,-

1/4 pagina € 2.190,-

1/8 pagina € 1.490,-

● Bijsluiter/insert € 3.190,- (ex. € 0,04 handling/
porti)

Kwartaalsignaal
● driemaandelijkse uitgave bij Ars Aequi. Per rechtsgebied worden

ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal gepubliceerd

● doorplaatsing adverteerders (in overleg)

“Het is fijner om Ars Aequi op papier te lezen dan alleen digitaal!”

Florian Dorland, Team Captain Formeel, studentenorganisatie EQUES

Capital Media Services BV - Staringstraat 11 -  6521 AE Nijmegen - 024 - 360 77 10

Kwartaalsignaal

MAANDBLAD



Kalender/planning ars aequi 2018

planning 2018 – ars aEQui Maandblad + Kwartaalsignaal + niEuwsbriEf

nummer uitgave Advertenties aanleveren Advertorials aanleveren
Ars Aequi Maandblad Ars Aequi Nieuwsbrief

01 januari donderdag 21 december dinsdag 9 januari 

02 februari dinsdag 23 januari dinsdag 6 februari

03 maart dinsdag 20 februari dinsdag 6 maart

*kwartaalsignaal 146 dinsdag 20 februari 

04 april dinsdag 20 maart dinsdag 3 april

05 mei dinsdag 17 april dinsdag 1 mei

06 juni dinsdag 22 mei dinsdag 5 juni

*kwartaalsignaal 147 dinsdag 22 mei 

07/08 juli/augustus dinsdag 19 juni dinsdag 3 juli 

09 september dinsdag 21 augustus dinsdag 4 september 

*kwartaalsignaal 148 dinsdag 21 augustus 

10 oktober dinsdag 18 september dinsdag 2 oktober 

11 november dinsdag 23 oktober dinsdag 6 november 

12 december dinsdag 20 november dinsdag 4 december 

*kwartaalsignaal 149 dinsdag 20 november 
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