Valburg • Homoet • E imeren

Informatie voor adverteerders
Adverteren
Zwart/wit

Full colour

Formaten:
Kosten:
1/4 pagina staand: 90 x 62 mm		 € 8,1/4 pagina liggend: 44 x 128 mm		 € 8,1/2 pagina liggend: 128 x 92 mm		 € 13,50
1/1 pagina staand: 128 x 188 mm		 € 27,-

Formaten:
Kosten:
1/2 pagina liggend: 128 x 92 mm		 € 35,1/1 pagina staand: 128 x 188 mm		 € 65,Achterzijde: 154 x 216 mm 		 € 85,(=incl. 3 mm afloop rondom)

De zwart/wit advertenties staan willekeurig in de Dorpskrant.
Kleurenadvertenties kunnen uitsluitend achterop of aan de binnenkant
van de omslag. Informeer of er nog plaats is, mogelijk zijn de plaatsen
voor de jaargang of voor de volgende uitgave reeds gereserveerd.

1/1 pagina (128 x 188 mm)
1/4 pagina liggend (128 x 44 mm)

Wij bieden organisaties in de regio de mogelijkheid om een gratis artikel of persbericht te plaatsen over een niet-commercieel evenement
wat zij organiseren.
Voor lokale verenigingen is een aankondiging in kleur ook mogelijk. Er
geldt dan een korting van 50% op de advertentiekosten.
Ook bestaat de mogelijkheid om éénmalig een advertorial te plaatsen. Dit lijkt meer op een interview met plaats voor een foto en een
logo. Een advertorial is een verhalende manier van adverteren. Kosten
hiervoor zijn € 10,- en het omvat 1 pagina (max. 300 woorden). Wij
bieden de mogelijkheid, indien er geen tekst kan worden aangeleverd,
om hiervoor een kort interview af te nemen door één van onze redacteuren. Bijkomende kosten (bovenop de plaatsingskosten) zijn € 35,- en
de naam van de redacteur komt onderaan de tekst te staan.

1/4 pagina staand
(62 x 92 mm)

1/2 pagina liggend
(128 x 92 mm)

Aan te leveren
Zwart/wit advertenties kunnen zowel in zwart/wit als in kleur worden
aangeleverd (in de digitale versie staan ze in de aangeleverde kleurmodus).
Mogelijke bestandsformaten zijn .jpg, .eps, .tiff, .pdf. Overige bestandsformaten uitsluitend in overleg, daar zijn mogelijk kosten aan verbonden. Het minimale tarief hiervoor is € 15,-.
Het is ook mogelijk dat wij de advertentie opmaken, ook hiervoor
rekenen wij een tarief vanaf € 15,- (afhankelijk van de werkzaamheden).
Kosten zullen direct door onze vormgever worden gefactureerd na
verschijning van de Dorpskrant.
Heeft u vragen, neem dan contact op via ons redactieadres
redactie@dorpskrantvalburg.nl.

© januari 2021

