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Seizoenstart voetbalverenigingen
in de gemeente Epe
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Uitgeverij Gelderland: boeken, kranten en tijdschriften

Wie zijn wij?
Uitgeverij Gelderland brengt al ruim 25 jaar uiteenlopende boeken, kranten en tijdschriften op de markt. Dankzij onze
brede ervaring kunnen we uw wensen en eisen vertalen in een optimale boodschap richting uw doelgroep. Onze
werkwijze kenmerkt zich als professioneel en gedreven, maar bovenal als prettig, persoonlijk en flexibel. Samen met u
hebben wij slechts één doel voor ogen: uw product of dienst onder de aandacht brengen via opvallende en inspirerende
uitgaven. Onze kranten op het gebied van lifestyle, sport en cultuur kennen een groot bereik in de wijde regio.
Hetzelfde geldt voor onze specials. Er is altijd wel een uitgave bij die op uw lijf is geschreven. En zo niet? Dan kunnen wij
die desgewenst speciaal voor u maken. Onze kranten hebben dankzij de thematische aanpak een hoge attentiewaarde en
sterke bewaarfunctie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat elke krant door meerdere personen wordt gelezen.
Onze kranten worden in de betreffende regio huis-aan-huis verspreid en zijn ook geheel op internet door te bladeren op
onze website www.uitgeverijgelderland.nl. Bovendien wordt elke krant gepromoot via onze social media-kanalen.

Uw boodschap opvallend onder de aandacht

Productomschrijving
Het nieuwe voetbalseizoen staat binnenkort voor de deur. De competitie gaat van start en de acht voetbalverenigingen in
de gemeente Epe maken zich op voor een spannend voetbaljaar.
Geen club is echter hetzelfde; ze hebben allen hun eigen manier om zich te presenteren en te onderscheiden. In de
Voetbalkrant krijgen de acht clubs de mogelijkheid om zichzelf te profileren.
Oplage en verspreiding
Uitvoering: full colour
Omvang: 16 pagina’s
Totale oplage: 16.500
Verspreiding: gemeente Epe
Verspreidingsgraad: minimaal 90%
Formaat: tabloid, FSC-papier
Verschijning: Week voor de start van de competitie van de
amateurs.
Meestal start de competitie het 1e weekend van september.

Voetbalverenigingen:
SV Epe
SV Wissel
EZC ’84
VV Emst
KCVO
SV Vaassen
CSV Vios
VV Oene

Voetbalkrant

Advertentietarieven
Formaat (breedte x hoogte) Tarief
1/1 pagina: 258 x 390 mm €1000,1/2 pagina: 258 x 193 mm (liggend) € 550,128 x 390 millimeter (staand)
1/4 pagina: 128 x 193 millimeter (staand) € 300,258 x 95 millimeter (liggend)
1/8 pagina: 128 x 95 millimeter € 175,1/16 pagina: 62 x 95 millimeter € 100,1/32 pagina: 62 x 46 millimeter € 50,-

Uitgeverij Gelderland biedt ook de mogelijkheid om uw
advertentie tegen een aantrekkelijk tarief voor u op te
maken.
Opmaakkosten:
1/1 pagina: € 100
1/2 pagina: € 75
1/4 pagina of kleiner: € 50
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw.

Genoemde tarieven zijn inclusief doorplaatsing van uw advertentie op een digitale versie van de krant, die op onze website
www.uitgeverijgelderland.nl wordt geplaatst. Bovendien wordt de krant gepromoot via onze social media-kanalen.
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Vraag vrijblijvend informatie aan
Advertentiemateriaal
Aanleveren als cPDF per mail.
Aanleveren los materiaal in overleg.
Afbeeldingen minimaal 300 dpi.
Logo’s bij voorkeur in vector.
Tekst: in Word
Zetspiegel: breedte 258 x 390 millimeter.
Bladspiegel: breedte 280 x 410 millimeter.

Media-adviseur
Ton Brands: ton@uitgeverijgelderland.nl
Tel.: 0578 - 629 061

Geïnteresseerd in de overige uitgaven van Uitgeverij
Gelderland? Vraag vrijblijvend informatie aan via
info@uitgeverijgelderland.nl

|

|
Hoofdstraat 143
8162 AE EPE
T: 0578 - 629 061
info@uitgeverijgelderland.nl
www.uitgeverijgelderland.nl

