Advertentietarieven “Mariahoeve Onze Wijk” 2019
Bedankt voor uw interesse om te adverteren in ons magazine "Mariahoeve Onze Wijk".
Mariahoeve telt ca. 15.000 inwoners. Ons magazine wordt in oplage van 7.000 stuks, eens per
kwartaal (4x per jaar), onder de huishoudens en bedrijven in Mariahoeve verspreid. Ook bij openbare
plekken zoals het winkelcentrum, apotheken en supermarkten, is het magazine te vinden.
Het wijkblad is uiteraard ook digitaal beschikbaar via:

https://wijkberaadmariahoeve.nl
Het blad wordt in full colour opgemaakt op A4 formaat.
De tarieven in 2019:
*1/1 (heel) advertentie = A4 staand (210 x 297mm)
*1/2 (half) advertentie = A5 liggend (210 x 148,5 mm)
*1/4 (kwart) advertentie = A6 staand (105 x 148,5 mm)

€350 incl. BTW
€200 incl. BTW
€100 incl. BTW

Advertenties dienen te worden aangeleverd in 300 dpi met de opmaak in cmyk of PDF.
Eventuele lettertypes moeten zijn omgezet naar contouren, of het font kan worden
meegeleverd/ingesloten.
De eerstvolgende editie verschijnt rond 1 december. Deadline voor aanleveren advertenties is 1
november
In 2020 verschijnt het magazine medio maart, juni, september en december.
Voor 2020 hanteren wij de bijgevoegde nieuwe tarieven. Ook is dan de optie 1/8 advertentie
beschikbaar.
Heeft u interesse om te adverteren in “Mariahoeve Onze Wijk”, neem dan contact op met de
redactie van Mariahoeve Onze Wijk op:
redactie@wijkberaadmariahoeve.nl
070 3838 224

Advertentietarieven “Mariahoeve Onze Wijk” 2020
Formaat

Eenmalig

2 edities: 5% korting

4 edities: 10% korting

1 Pagina
½ pagina
¼ pagina
1/8 pagina

€375
€250
€150
€85

€712,50
€475
€135
€161,50

€1300
€900
€540
306

1 pagina achterkant
½ pagina achterkant

€595
€350

€1130,50
€665

€2142
€1260

Opmaak advertentie
Formaat

Prijs

1 pagina
½ pagina
¼ pagina
1/8 pagina

€50
€35
€25
€20

Verschijningsmomenten 2020:
Medio maart
Medio juni
Medio september
Medio december

Mariahoeve Onze Wijk is een uitgave van:
Wijkberaad Mariahoeve
Ivoorhorst 155
2592 TH Den Haag
070 3838224

@ redactie@wijkberaadmariahoeve.nl

⌂ www.wijkberaadmariahoeve.nl

