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ADVERTEREN IN WIJKKRANT KLARENDAL 2018
Wijkkrant Klarendal is een niet-commerciële krant die een aantal advertentieplekken beschikbaar
stelt met een afdrukformaat ter grootte van ongeveer een visitekaartje (6x9 cm afdrukformaat
FC, staand beeld). Wij maken graag plaats voor adverteerders die zich specifiek met doelgroepen
in Klarendal willen verbinden, of zich verbonden voelen met de wijk en het voortbestaan van dit
lokale medium koesteren.
De opbrengst van de advertentiekosten word gebruikt om de vrijwillig redactieleden en bezorgers
te ondersteunen en te belonen. Sinds 2016 is het advertentiebeleid aangescherpt om ook deels
de bezuinigingen van deze tijd op te vangen, het wijkbudget van Klarendal te drukken en het
bestaan van de wijkkrant te garanderen. Zonder adverteerders staat die wellicht op de tocht!
In 2018 zal de krant als vanouds 7x per jaar verschijnen met een oplage van 4300, bezorgd bij
zowel alle huishoudens van Klarendal als betrokken instanties. Sinds 2016 hanteert Wijkkrant
Klarendal een jaartarief van €245,- voor zeven maal adverteren. Dat betekent dat iedere
advertentie €35,- kost. Een eenmalige losse advertentie kost €50,00.
Een eenmalige advertorial (tekst als kopij ca. 300 woorden! + beeld) kost €70,De prijzen zijn BTW vrij.
Wijkkrant specificaties: 8 pagina’s full color, tabloid formaat op 80 grams HVO, oplage 4300

DEADLINES EN VERSCHIJNINGSDATA WIJKKRANT KLARENDAL 2018
wijzigingen voorbehouden
No.

DEADLINE
- altijd op een woensdag -

verschijning uiterlijk op een DONDERDAG
- verspreiding t/m de zondag die erop volgt -

1

24 januari, week 4

week 6: 8 – 11 februari

2

7 maart, week 10

week 12: 22 – 25 maart

3
4

18 april, week 16
20 juni, week 25

week 18: 3 – 5 mei midden in de meivakantie
week 27: 5 - 8 juli
ZOMERSTOP

5

5 september, week 36

week 38: 20 – 23 september

6

17 oktober week 42
herfstvakantie
28 november, week 48

week 44: 1 – 4 november

7

week 50 : 13 – 16 december

Voor vragen kunt u contact opnemen met Zefanja Hoogers –
Coördinatie Wijkkrant Klarendal

06 508 33 929

