Advertentietarieven voor buurtkrant De Noordwester 2020
De Noordwester verschijnt vier keer per jaar: voorjaar, zomer, herfst, winter.
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1/1 kolom
51,5 x 60 mm (staand)

€ 150 € 285 € 405 € 480

€ 100 € 190 € 270 € 320 € 125 € 237 € 337 € 400

2/1 kolom
108 x 60 mm (liggend)

€ 250 € 475 € 675 € 800

€ 150 € 285 € 405 € 480 € 200 € 380 € 540 € 640

3/1 kolom
164,5 x 60 mm (liggend) € 350 € 665 € 945 € 1120 € 200 € 380 € 540 € 720 € 275 € 522 € 742 € 880
Tarieven:
• U kunt adverteren per editie of in meerdere edities (max. 4, daarna kan opnieuw onderhandeld worden).
• Bij afname van advertentieruimte voor meerdere edities of over meerdere kolommen gelden bovenstaande
tarieven en kortingen. Extra aanbieding: bij afname van 4 advertenties (heel jaar) gratis vermelding op de
website.
• Bedragen zijn in hele euro's, naar beneden afgerond.
• Bedragen zijn exclusief btw en exclusief eventuele opmaakkosten.
Criteria:
•
•
•
•
•

Advertenties hebben een standaard hoogte en breedte per kolom (zie tabel).
U kunt de advertentie kant-en-klaar aanleveren in PDF.
Als u wilt kunnen wij de advertentie voor u opmaken tegen een tarief van € 80,00 excl. btw.
U voldoet aan de minimale kwaliteitseisen, o.a. wat betreft afdrukkwaliteit.
Aanleverdata:
Voorjaarseditie

1 maart

Zomereditie

1 juni

Najaarseditie

1 september

Wintereditie

1 december

Uw activiteiten zijn algemeen aanvaard en hebben binding (vestiging, doelgroep, enz.) met het
Noordwestelijke deel van Utrecht.
Wachtlijst:
•

•

Advertentieverzoeken worden behandeld in volgorde van binnenkomst; geïnteresseerde adverteerders van de
voorgaande editie hebben voorrang.

Stichting Buurtkrant De Noordwester kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten.
Contactgegevens:
De Noordwester, buurtkrant voor Ondiep en Pijlsweerd
adverteren@denoordwester.com

http://www.denoordwester.com
http://Facebook.com/buurtkrantDeNoordwester
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