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een initiatief van



New Dawn
New Dawn is een online platform dat inspireert en informeert over 
beeldcultuur in het algemeen en fotografie in het bijzonder. New Dawn 
signaleert trends, geeft talenten een podium, biedt plek aan musea en 
galeries, plaatst (beeld)columns, recenseert fotoboeken en exposities 
en geeft ruimte aan merken, hun producten en diensten.



Waarom New Dawn
New Dawn ziet dat fotografie, en de 
interesse in het medium, blijft groeien. 
Met een steeds groter wordende 
hoeveelheid beeld is kwaliteit steeds 
moeilijker te duiden. 

Tegelijkertijd interesseert een immer 
groeiende groep zich in grotere mate voor 
fotografie. Naast muziek en mode zijn 
fotografie en beeldcultuur niet meer weg 
te denken uit de populaire jongerencultuur. 

New Dawn duidt kwaliteit, legt 
ontwikkelingen bloot en betrekt en 
informeert geïnteresseerden op alle 
voornoemde gebieden. 



Uniek
Newdawnpaper.nl en haar social media kanalen zorgen voor een 
drempelloze informatievoorziening aan de lezer. New Dawn is 
uniek, omdat het zich als enige Nederlandstalige platform richt op 
beeldcultuur in het algemeen en fotografie in het bijzonder.



Platform
New Dawn’s website, newdawnpaper.nl, voert 
dagelijks online redactie waarbij evenementen, 
exposities, portfolio’s, producten en diensten, 
boekrecensies, interviews, columns, tips ed. 
een eigen plek hebben. 

Via een maandelijkse nieuwsbrief, en via social 
media deelt New Dawn alle relevante info met 
haar community.



Redactie
New Dawn staat bol van hoogwaardige 
conceptuele fotografie. De nadruk ligt op 
talentvolle (jonge) Nederlandse fotografen, 
waarvan niet eerder vertoonde fotografie 
gepubliceerd wordt. De onafhankelijke redactie 
legt de nadruk op beeld waarbij geldende 
normen en waarden binnen de fotografie 
zoveel mogelijk doorbroken worden. Hiermee 
signaleert de redactie trends en ontwikkelingen 
in een vroeg stadium. 

Community
New Dawn spreekt de groep jongeren aan die 
geïnteresseerd zijn in hedendaagse fotografie, 
zelf fotograferen of affiniteit met beeldcultuur 
hebben. De content van New Dawn is gericht 
op 21 tot 35-jarigen, en inhoudelijk interessant 
voor een lezersgroep tot 40 jaar.



Branding 
Naast bannerruimte op de website en 
aandacht via social media, biedt New Dawn 
redactionele mogelijkheden voor merken om 
producten en diensten onder de aandacht 
te brengen van de lezer, door middel van 
inhoudelijke content. New Dawn verzorgt 
daarbij o.a. exposities en print-uitingen.



Bereik
New Dawn bedient haar community via diverse online 
kanalen. Op de website wordt alle content geplaatst 
welke wordt gedeeld via social media kanalen als 
Instagram en Facebook. Een keer in de maand wordt 
een nieuwsbrief gestuurd met daarin 
de meest gewaardeerde content.

newdawnpaper.nl ± 10.000 bezoekers/mnd
Facebook 3.000+ fans 
 (en 7.000+ New Talent fans)
Instagram 1.000+ volgers
LinkedIn 2.000+ connecties
Nieuwsbrief ± 2.500 ontvangers



MPU Square
260x195

Leaderboard
728x90

Billboard
970x250

Advertentietarieven
Bij elke boeking wijdt de redactie een redactioneel stukje aan de expositie, 
het merk/product, event etc. Dit wordt vervolgens gedeeld via social media, 
en vermeld in de maandelijks nieuwsbrief. 

b a n n e r  2  w e k e n  1  m a a n d   

MPU (square)  € 140 € 250 260 x 195 pixels max. 50 kb 
Leaderboard € 250 € 400 728 x 90 pixels max. 75 kb 
Billboard € 400 € 750 970 x 250 pixels max. 100 kb 

i n c l u s i e f  - 1 dag homepage slider
 - 1x redactioneel online
 - social media boost (Instagram/Facebook/LinkedIn)
 - vermelding in nieuwsbrief
Prijzen zijn exclusief BTW.



Contact
New Dawn is een initiatief van de makers van GUP Magazine.
Voor meer informatie neem contact op met:
 
Peter Bas Mensink
peterbas@gupmagazine.com
+31 (0)6 4605 78 08


