
Brochure 2019 



Kunstmagazine

SEE ALL THIS is het overkoepelende 
kunstplatform van Nederland dat musea met 
elkaar verbindt en musea verbindt met een 
kunstminnend publiek. 

SEE ALL THIS gidst je met enthousiasme 
langs de mooiste collecties en spraakmakende 
tentoonstellingen van Nederland en daarbuiten. 
Met achtergrondverhalen over kunst, fotografie, 
mode, natuur en boeken, met een uitgebreide 
agenda met veel tips.

De 40 meest vooraanstaande musea zijn partner 
van SEE ALL THIS: van het Rijksmuseum 
Amsterdam tot De Pont museum in Tilburg, van 
het Van Gogh Museum tot Museum de Fundatie 
in Zwolle. Ook 25 vooraanstaande galeries zijn 
bij SEE ALL THIS aangesloten.

SEE ALL THIS bestaat uit een exclusief 
magazine in print dat 4 x per jaar verschijnt, 
een wekelijkse nieuwsbrief en een online 
platform (seeallthis.com). Vanaf 2018 maakt 
SEE ALL THIS ook mini-edities die bij het 
magazine worden bijgesloten. 

SEE ALL THIS magazine wordt gedrukt door 
meesterdrukker Die Keure in Brugge, in offset 
op 100 grams mat Lessebo papier.

SEE ALL THIS onderscheidt zich van andere 
kunsttijdschriften door zijn uitstraling als 
publieksblad, met rijke beeldverhalen en 
inspirerende interviews. Met aandacht voor 
oude tot hedendaagse kunst, high en low 
culture.



Abonnees noemen we Vrienden 
van See All This. Vrienden ontvangen 4 x 

per jaar See All This magazine, nemen 
deel aan speciale events en maken elk 

seizoen kans op een uniek kunstwerk. Ook 
krijgen vrienden de FOR THE LOVE OF 

ART-tas cadeau, met op de achterkant alle 
museumpartners vermeld.
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DOELGROEP
Hoogopgeleid, HBO+

25-plussers met brede interesse in kunst, cultuur, literatuur, 

mode, fotografie, geïnteresseerd in schoonheid, betekenis 

en zingeving. 

Op zoek naar hoogwaardige informatie, behorend tot de 

hogere welstandsklasse en inkomensgroep.

Dragen de kunst en culturele instellingen een warm hart toe 

en ondersteunen deze ook.

FACTS & FIGURES MAGAZINE
frequentie 4 x per jaar

oplage 10.000 exemplaren

prijs losse verkoop € 12,50

abonnement/vriend € 40 per jaar (4 nummers) 

drukkerij Die Keure, Brugge (België)

distributie via Aldipress naar de reguliere kanalen en 

de betere boekhandels. En in alle museumwinkels van 

deelnemende musea.

ONLINE 

30.000 bezoeken per maand op de website, wekelijkse 

kunstnieuwsbrief met 10.000 inschrijvers (met een 

openingsrate van 50-55%), dagelijkse zichtbaarheid op 

sociale kanalen (facebook, instagram en twitter). 

ADVERTEREN
Magazine
1/1 pagina  € 2.500

2/1 pagina  prijs op aanvraag

coverpositie  toeslag 20%

openingsspread prijs op aanvraag

1/2 pagina € 1.250

bijsluiters* prijs op aanvraag

Vraag naar het speciale, culturele tarief voor musea  

* folders, flyers of een speciale boekenlegger

Advertenties 2019  VERSCHIJNING AANLEVERING
See All This #13 15 maart  4 februari

See All This #14 14 juni  3 mei 

See All This #15 13 september 2 augustus

See All This #16 6 december  1 november

Website/kunstbrief
Online tarieven voor website en kunstbrief  voor advertorial 

of banner op aanvraag. 
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MINI-EDITIE
Vanaf 2018 worden er kleine boekjes gemaakt die 

mee worden geseald met de gehele oplage van 10.000 

exemplaren. Een aantal naar keuze kan worden doorgedrukt 

voor relaties en eigen verkoop in de museumwinkel. 

Redactioneel kunnen deze boekjes een mini-catalogus zijn, 

een jubileumuitgave of een monografie. Deze mini-boekjes 

hebben een vast formaat en lay-out zodat er een serie 

ontstaat. Wel is variatie in omvang mogelijk. Ze worden 

geleverd op 24, 36 of 48 pagina’s. Op de cover wordt de naam 

van de opdrachtgever duidelijk vermeld.

SPECIFICATIES
Formaat 11,5 x 16, 5 cm (staand)

Papier Lessebo 90 grams

Cover 300 grams met afgeronde hoeken

Omvang 24, 36, 48 pp.

Bindwijze geniet

Redactioneel en fotografie door museum aangeleverd of 

geheel door See All This verzorgd

Plaatsing van advertentie mogelijk op cover 3

Voor mini-edities die mee worden geseald met het magazine 

gelden dezelfde verschijningsdata:

  
See All This #13 15 maart  

See All This #14 14 juni  

See All This #15 13 september 

See All This #16 6 december 

Er kunnen tevens boekjes worden geleverd die niet mee met 

de oplage worden meegezonden. Deze boekjes kunnen zo 

nodig binnen 8 weken worden geproduceerd. Ze worden op 

één gewenste locatie uitgeleverd.

Prijs mini-edities op aanvraag.
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AANLEVERSPECIFICATIES
1/1 full colour page 185 x 250 mm

2/1 full colour spread 390 x 250mm

1/2 full colour page liggend 185 x 122,5 mm

1/2 full colour page staand 90 x 250 mm

voor alles geldt: CMYK / 300 dpi
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ABONNEMENTEN EN LOSSE NUMMERS

Prijzen bij meervoudige afname abonnementen
(prijzen incl. verzendkosten)

2-100  € 35 per abonnement

101 - 200  € 30 per abonnement

201 - 300  € 25 per abonnement

> 300   € 20 per abonnement

 

Prijzen bij meervoudige afname losse exemplaren
(prijzen excl. verzendkosten)

< 50   € 12,50 per stuk

51 - 200   € 8,50 per stuk

201 - 300  € 7,50 per stuk

> 300   € 6,50 per stuk
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PARTNERSHIP
Magazine
- redactionele aandacht: tentoonstellingen worden 

opgenomen in de agenda en in beeldportfolio’s/
achtergrondverhalen/interviews

- het museum heeft een getekend icoon dat wordt gebruikt 
in de agenda

- tentoonstelling wordt mogelijk uitgelicht met een groot 
beeld op 1/1 pagina

- elk jaar verschijnt er een winternummer met daarin tips 
van museumdirecteuren voor het komende jaar (waarin 
zowel tentoonstellingen van eigen museum als van andere 
musea aan bod komen)

Online
- museumpagina op de website met highlights 
- redactionele aandacht online: elke tentoonstelling wordt 

opgenomen in de online agenda
- redactionele aandacht voor tentoonstellingen in de 

wekelijkse kunstbrief
- het museum kan blogs aanbieden voor op de website
- See All This en museum delen elkaars netwerk en 

faciliteren speciale aanbiedingen en acties riching lezers, 
medewerkers, vrienden en bezoekers

Contributie € 2.500 - € 7.500 (afhankelijk grootte museum)
Plus twee keer per jaar afname van 1/1 pagina advertentie in 
magazine à € 1.000, en afname van minimaal 35 ex van See 
All This magazine per editie à €  8,75 per stuk.

MEMBERSHIP
Magazine
- redactionele aandacht voor de tentoonstelling in 

de  winteragenda met tips van museumdirecteuren

Online
- museumpagina op de website met highlights 
- redactionele aandacht online: elke tentoonstelling wordt 

opgenomen in de online agenda
- redactionele aandacht voor tentoonstellingen in de 

wekelijkse kunstbrief
- het museum kan blogs aanbieden voor op de website
- See All This en museum delen elkaars netwerk en 

faciliteren speciale aanbiedingen en acties riching lezers, 
medewerkers, vrienden en bezoekers

Contributie  €1.500 
Inclusief twee keer per jaar 1/2 advertentie in het magazine 
en elk kwartaal 10 exemplaren van het magazine (voor 
relaties of verkoop in de winkel)

Kunstmagazine

PARTNER- & MEMBERSHIP
See All This zorgt voor collectieve promotie van de Schatkamer van Nederland 

door 40 partner- en membermusea aan zich te binden. 



SEE ALL THIS SALES
Voor reserveringen en vragen over advertentiemogelijkheden, 

neem contact op met Antoinette Vrisekoop, salesmanager.
antoinettevrisekoop@seeallthis.com 

+ 31 6 53124469
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MUSEUMPARTNERS & -MEMBERS

ALLARD PIERSON MUSEUM / CENTRAAL MUSEUM / DE PONT MUSEUM / 
DESIGN MUSEUM DEN BOSCH / DORDRECHTS MUSEUM / EYE FILMMUSEUM / FRANS HALS MUSEUM / 

FRIES MUSEUM / GEM-FOTOMUSEUM / GEMEENTE MUSEUM DEN HAAG / GRONINGER MUSEUM / 
HET NIEUWE INSTITUUT / HUIS MARSEILLE / KERAMIEKMUSEUM PRINCESSEHOF / 

KRÖLLER-MÜLLER  MUSEUM / KUNSTHAL KADE / KUNSTHAL ROTTERDAM / MAURITSHUIS / 
MUSEA ZUTPHEN / MUSEUM ARNHEM / MUSEUM BEELDEN AAN ZEE / MUSEUM BOIJMANS VAN 

BEUNINGEN / MUSEUM DE FUNDATIE / MUSEUM GOUDA / MUSEUM DE LAKENHAL / MUSEUM MORE / 
MUSEUM IJSSELSTEIN / NATURA ARTIS MAGISTRA / NEDERLANDS FOTOMUSEUM / NEDERLANDS 
ZILVERMUSEUM / OUDE KERK / RIJKSMUSEUM / RIJKSMUSEUM TWENTHE / RKD - NEDERLANDS 

INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS / SPAARNESTAD PHOTO / STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR /  
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM/ STEDELIJK MUSEUM BREDA / STEDELIJK MUSEUM KAMPEN / 

TEXTIELMUSEUM / VAN GOGH MUSEUM / VINCENT VAN GOGHHUIS / 
ZEEUWS MUSEUM / ZUIDERZEEMUSEUM

Galeriepartners
Art Gallery O-68, Velp / CO | MO contemporary | modern art, Dordrecht / De Ketelfactory, Schiedam / 

Flatland Gallery, Amsterdam / Galerie Bart, Amsterdam en Nijmegen / Galerie Het Bouwhuis, Deventer en Lettele / 
Galerie Christian Ouwens, Rotterdam / Galerie Dom’Arte, Rucphen /  Galerie Franzis Engels, Amsterdam / 

Galerie van Gelder, Amsterdam / Galerie Helder, Den Haag / Galerie Mieke van Schaijk, ’s-Hertogenbosch / Galerie 
Onrust, Amsterdam / Galerie Rob Koudijs, Amsterdam / Galerie Ron Mandos, Amsterdam / Galerie De Zaal, Delft / 

Kahmann Gallery, Amsterdam / Livingstone Gallery, Den Haag / Marian Cramer Projects, Amsterdam / 
PHOEBUS, Rotterdam / Reflex Gallery, Amsterdam / The Ravestijn Gallery, Amsterdam
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