NIEUW bij
De UITagenda, het complete Haagse
cultuuraanbod op compact formaat!
Den Haag Centraal, al drie jaar de meest complete leverancier
van het kunst- en cultuuraanbod in Den Haag, brengt vanaf
2011 nog meer nieuws op het gebied van films, boeken,
theater- en muziekvoorstellingen. En dat allemaal in een aparte
bijlage: het UITagenda. Deze uitgave verschijnt wekelijks bij
de reguliere krant.

UIT
> www.de
nhaagcen
traal.net >
uitgave

agenda

van Den Ha
ag

Centraal >
vrijdag 7 jan
uari

Denkt u dat uw doelgroep cultuur
een warm hart toedraagt? Dan is dit
het medium om in te adverteren!

Voordelen voor u als adverteerder:
>Uitneembare bijlage
>Voorbeschouwingen en recensies van theateren muziekvoorstellingen
>Servicepagina’s met het complete overzicht
op het gebied van voorstellingen, exposities en films
>Hoge leesintensiteit
>Grote bewaarfunctie en hoge leesduur
Specificaties
Formaat
Frequentie
Omvang
Inhoud

: magazine (195x275mm)
: wekelijks
: 24 pagina’s
:>Wekelijkse agenda van
■ Theater / Podiumkunsten
■ Concerten / Muziek
■ Exposities
■ Evenementen
■ Bioscoopladder
>Redactionele stukken (recensies, commentaar, foto’s, etc.)
>Adressen en telefoonnummers

ADVERTENTIEFORMATEN EN TARIEVEN
1/1 pagina
1/2 pagina liggend
strook 40 liggend
1 kolom staand hele pagina

b x h in mm
169,5 x 249,5
169,5 x 123
169,5 x 40
47,5 x 226,5

z/w
€ 695,00
€ 375,00
€ 125,00
€ 205,00

full color
€ 1.045,00
€ 559,00
€ 188,00
€ 305,00  

Toeslagen
plaatsingseis
plaatsing voorpagina
plaatsing achterpagina
steunkleur

tarief
+ 15%
tarief + factor 3
tarief + factor 2
tarief z/w
+ 25%

Opmaakkosten advertentie
Deze tarieven gelden voor
kant-en-klaar advertentiemateriaal, aangeleverd als
certified pdf.
Indien u geen kant-en-klaar
materiaal tot uw beschikking
heeft, verzorgen wij desgewenst de opmaak van uw
advertentie. Prijs op aanvraag.
Culturele korting 15%
Voor musea, galerieën, podiumkunsten, filmdistributeurs en
boekenuitgeverijen geldt een
culturele korting van 15% op de
algemeen geldende tarieven
voor reguliere advertenties.
Deze korting geldt niet voor
filmhuizen, bioscoopexploitanten, tijdschriftenuitgeverijen en
beurzen.
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