
Eos Wetenschap

Mediakit



Eos Wetenschap is sinds 1983 hét Nederlandstalig populairwetenschappelijk 
maandblad, met boeiende verhalen uit zowel natuurwetenschappen, 
menswetenschappen, geneeskunde & technologie.

Door de jaren heen 
stond het niet stil 
en is er dan ook 
volop ingezet op 
digitale versies, 
newsletters, 
events & podcasts.

Het magazine is een 
gevestigde waarde, maar er 
is ondertussen zoveel meer.



Print

Eos Wetenschap Eos Psyche&Brein Eos Special

Eos Wetenschap is sinds 
1983 hét Nederlandstalig 

populairwetenschappelijk 
maandblad, met 

boeiende verhalen uit de 
wetenschapswereld. 

Hier lees je uitgebreide 
achtergrondartikels 

over hersenwetenschap, 
psychologie, gezondheid en 

ontwikkeling. 

In een aparte reeks 
luxueuze uitgaven spit de 
redactie van Eos telkens 
een specifiek thema uit.

11 edities per jaar

oplage per editie 20.000

4 edities + 1 special per jaar

oplage per editie 20.000

4 edities per jaar

oplage per editie 22.000 



Digitaal

296.000 bezoekers en

Iedereen Wetenschapper is 
de plek waar iedereen aan 

wetenschap kan doen, wat ook 
je achtergrond is.

De digitale omgeving van Eos 
waar je het beste leest van 

onze verschillende magazines.

iedereenwetenschapper.beeoswetenschap.eu

575.000 pageviews

per maand (januari 2021)

http://iedereenwetenschapper.be
http://eoswetenschap.eu


Digitaal

Eos Tracé brengt in kaart 
welke weg onze voeding 

aflegt: van teelt, verwerking, 
transport en consumptie tot 

afvalverwerking.

eostrace.be

Eos podcasts

De Eos redactie brengt de 
podcast Vraag Het Aan, een 
gesprek over een bepaald 

thema met een expert.

Te beluisteren op de meest 
populaire kanalen zoals 
Spotify, Apple podcasts,  
TuneIn & vele andere.

http://eostrace.be


Digitaal

Eos Magazine nieuwsbrief

Eos in jouw inbox

Psyche&Brein

Tracé

Insider

Iedereen Wetenschapper

Het Verhaal

Fijne leeswaren

Jouw wekelijkse dosis erg toegankelijke 
wetenschap en technologie, rechtstreeks in 
jouw mailbox.

Het beste van Psyche&Brein, het nieuws op het 
gebied van psychologie en hersenwetenschap.

Eos Tracé brengt in kaart welke weg onze 
voeding aflegt: van teelt, verwerking, transport 
en consumptie tot afvalverwerking.

Eos Insider brengt één keer per week een 
inspirerend, prikkelend of anders interessant 
premium artikel rechtstreeks in jouw mailbox. 
Een preview uit het magazine, een origineel 
stuk van een Eos-journalist of een must read 
van Scientific American.

De meest directe manier om je te 
verdiepen in de wereld van psychologie en 
hersenwetenschap. De lezers ontvangen elke 
week een diepgravend stuk rechtstreeks in 
hun mailbox.

Minimagazine met extra inzichten, achtergrond 
en tips rond voeding.

Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van 
nieuwe wetenschappelijke projecten waaraan je 
als burgerwetenschapper kunt deelnemen.

gratis

gratis

gratis

gratis

betalend

betalend

betalend

2x per week

2 wekelijks

1x per week

1x per week

1x per week

1x per maand

maandelijks

75.102 abonnees

26.815 abonnees

28.982 abonnees

26.089 abonnees

949 abonnees

542 abonnees

225 abonnees



Events

De redactie reikt jaarlijks, in 
samenwerking met De Jonge Academie, 

de Eos Pipet uit aan een jonge 
wetenschapper die met zijn of haar 

onderzoek een essentiële bijdrage tot het 
wetenschappelijk onderzoek leverde.

Een vakjury van wetenschapsjournalisten 
kiest vijf laureaten uit een longlist, 

onder wie de winnaar. Naast de door de 
vakjury verkozen winnaar wordt ook een 

publieksprijs uitgereikt.

Eos PipetEos Grijze Cellen

In samenwerking metIn samenwerking met

Eos Wetenschap organiseert samen 
met FWO (Fonds Wetenschappelijk 

Onderzoek - Vlaanderen) 
de wetenschappelijke lezingen- 
en debatreeks 'Grijze Cellen'.

Wetenschappers gaan met elkaar en het 
publiek in gesprek onder leiding van 

een van onze wetenschapsjournalisten.



Insights

56% is mannelijk,  
44% is vrouwelijk.

84% van de lezers geniet 
van een hoger diploma.

48% van de lezers is tussen de 18 en 44 jaar oud, 
26% is plus 55.

Eos-lezers verdienen 
bovengemiddeld.



Tarieven print advertenties

Formaat Formaat

Tarieven gelden voor Eos, Psyche&Brein en Eos Specials. Kleefkaarten en inlegbladen zijn op aanvraag.

5900

2950

3450

1950

1950

1000

4000
3350
4450

Prijs Prijs
2/1 pagina

Dubbele 
pano breedte

1/2 pagina 
staand

1/2 pagina 
liggend

1/4 pagina 
staand

cover 2
cover 3
cover 4

1/1 pagina

Gemiddelde oplage 20.000 stuks 
Lezersbereik > 150.000



Tarieven online advertenties

Website: eoswetenschap.eu

Mailinglijst

Formaat Specs Prijs

Frequentie Specs Abonnees 2022 Prijs

Nieuwsbrief

296.000 bezoekers en 575.000 pageviews per maand ( januari 2021)

leaderboard

Eos Wetenschap

medium rectangle

Eos Psyche&Brein
Tracé
Iedereen wetenschapper

728 x 90 px + url

2x per week

300 x 250 px + url

tweewekelijks
1x per maand
maandelijks

25 cpm

300 x 250 px + url
300 x 250 px + url
300 x 250 px + url
300 x 250 px + url

75.102 abonnees 25 cpm
25 cpm
25 cpm
25 cpm

26.815 abonnees
28.982 abonnees
26.089 abonnees

25 cpm

leaderboard

medium 
rectangle

http://eoswetenschap.eu


Eos Wetenschap Eos Psyche&BreinAfsluiten 
advertenties

Afsluiten 
advertenties

Verschijning 
(donderdag)

Verschijning 
(donderdag)

2202 2201

2202

2203

2204

Special

2203

2204

2205

2206

2207/8

2209

2210

2211

2212

2301

Special Duurzaam Vlaanderen

Special Ruimtevaart

Special Zee

Special Genetica

22 december 26 januari

23 maart

1 juni

14 september

16 november

17 februari

14 april

23 juni

6 oktober

8 december22 maart

1 juni

19 januari

22 maart

19 juli

21 september

16 februari

20 april

17 augustus

17 oktober

2 maart

25 mei

14 september

16 november

20 januari

14 april

30 juni

17 februari

21 april

18 augustus

20 oktober

17 maart

19 mei

15 september

17 november

31 maart

23 juni

13 oktober

15 december

Verschijningsdata



Technische specificaties

Online

Bestandtypes jpg, gif, png (maximum grootte 5MB)
Dimensies website leaderboard (728 x 90 px) 

medium rectangle (300 x 250 px)

Specials

Formaat 210 x 265 mm
Papier binnenwerk 100 gram houtvrij offset

Papier cover 250 gram houtvrij silk M.C.

Eos magazine

Formaat 215 x 285 mm
Papier binnenwerk 90 gram UPM Star Matt 1.2

Papier cover 250 gram WFC Gloss + ruwe matte UV lak
Afwerking garenloos gebrocheerd

Aanlevering advertenties
Certified PDF 1.3 / 1.4

Hoge resolutie PDF 300 dpi + quadri (CMYK)
5 mm afloop rondom voorzien

Snijlijnen voorzien

Deadline reservatie
30 dagen voor verschijning

Deadline aanlevering materiaal
15 dagen voor verschijning



Contact

Jens Lodewyckx

Advertising Eos

jens.lodewyckx@deeluitgeverij.be

0495 21 96 16


