Geachte adverteerder,
In dit document leest u de tarieven van een advertentie in het Wijkblad Princenhage en de
specificaties waar de advertentie aan moet voldoen.
Stichting Wijkblad Princenhage verzorgt 40x per jaar het Wijkblad Princenhage. Het Wijkblad
Princenhage is geheel in fullcolour en het verspreidingsgebied (6.500 brievenbussen) bestaat uit
Princenhage, Heilaar, Westerpark en een flink gedeelte van de Heuvel. Naast het papieren Wijkblad
zijn we actief op internet via onze site www.wijkbladprincenhage.net, facebook en instagram. Dit
alles wordt verzorgd door de vrijwilligers van de stichting Wijkblad Princenhage.
In de onderstaande tabel ziet u de tarieven en afmetingen van advertenties
Standaard Advertentieprijzen
Omvang (B x H)
Prijs*
A3 pag. (398 * 270 mm)
€ 399,00
1/1 pag. (188 x 270 mm)
€ 229,75
1/2 pag. (188 x 135 mm of 90 x 270 mm)
€ 123,00
1/3 pag. (188 x 89 mm of 90 x 179 mm)
€ 87,50
1/4 pag. (90 x 135 mm of 188 x 66)
€ 68,50
1/6 pag. (90 x 89 mm)
€ 49,75
1/8 pag. (90 x 66 mm)
€ 43,50
*Prijzen excl. BTW
Uw advertentie moet uiterlijk op zaterdag vóór 17:00 uur binnen zijn via de mail. Het e-mailadres
daarvoor is: advertentiewijkbladprincenhage@gmail.com. De advertentie wordt dan in het Wijkblad
Princenhage op donderdag geplaatst. De advertentie moet worden aangeleverd in het juiste formaat
in PDF of EPS. Houd rekening met teksten aan de rand van de advertentie, 10 mm vrij. Gebruik
minimaal 300dpi als resolutie.
Bij uw eerste advertentie ontvangen wij ook graag de volgende gegevens voor een snelle
afhandeling:
Naam onderneming:
Naam Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Adres + Postcode:
E-mailadres voor de factuur:
Eventueel uw betalingskenmerk:
Heeft u interesse om vaker te adverteren, lees dan pagina 2 waar de mogelijkheden staan
beschreven!
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Voor adverteerders die vaker willen adverteren en/of het Wijkblad Princenhage een warm hart toe
dragen zijn er supporterspakketten in goud, zilver en brons.
Gouden supporters:
Gouden supporters adverteren elke week in ons Wijkblad (40x). Dat is mogelijk in verschillende
formaten. U ontvangt 23% korting op de losse advertentieprijzen.
Zilveren supporters:
Zilveren supporters adverteren tweewekelijks in ons Wijkblad (20x). Dat is mogelijk in verschillende
formaten. U ontvangt 12% korting op de losse advertentieprijzen.
Bronzen supporters:
Bronzen supporters adverteren 10 x per jaar in ons Wijkblad. Dit is mogelijk in verschillende
formaten. U ontvangt 6% korting op de losse advertentieprijzen.
Adverteerders die van één van bovenstaande opties gebruik maken en een supporterspakket van
meer dan € 750,00 afnemen krijgen daarnaast gratis advertentieruimte op onze website
www.wijkbladprincenhage.net en op de Wijkblad Princenhage app.
Mocht u geïnteresseerd zijn om supporter te worden of de mogelijkheden hiervan met ons willen
bespreken neemt, u dan met ons contact op. We hopen u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd en helpen u graag verder als u vragen heeft.
Met vriendelijke groet,
Redactie Wijkblad Princenhage
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