Adverteren in de Gazet (2021) (versie1.0)

Informatie m.b.t. adverteren in de Gazet van Dierdonk

De Gazet is het nieuwsblad van de Wijkvereniging Dierdonk en fungeert tevens als
algemeen wijkblad. Het is het enige op Dierdonk gerichte huis aan huis blad en heeft
een oplage van 1800, en verschijn 10 x per jaar. Hiermee bereikt u iedere keer 1700
gezinnen. In de zomer is er een gecombineerd juli/augustus nummer, in de winter een
gecombineerd december/januari nummer. Om de tijd tussen het oktober en
december/januari beter te verdelen zal het novembernummer eerst medio november
bezorgd worden. Het (december)januarinummer verschijnt traditioneel altijd voor de
Kerst, hierin kunt u dus uw kerstboodschap of nieuwjaarswens overbrengen.
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Het blad is in A4 formaat op luxe glad papier (32 tot 40 pagina’s) en een voorbeeld van
de voorpagina ziet u op deze pagina. Wij trachten continu de lay-out en de inhoud te
verbeteren. Zo zijn we ook gestart om tussen de advertenties mopjes of cartoons te
plaatsen. Ook hebben we in juli/augustus 2011 voor de jeugd de prijspuzzel
geïntroduceerd. Inmiddels is het een gewone puzzel. Mede hierdoor is het naast
wijkblad ook een familieblad. De rechterpagina’s zijn altijd redactioneel en op de linker
pagina’s kan geadverteerd worden. We hebben daarbij een beleid van maximaal 30%
advertentiepagina’s en bij de beoogde 40 pagina’s die de Gazet dik is, resulteert dit in 9
á 12 advertentie pagina’s.

Sinds de maand april 2012 de Gazet digitaal te lezen via www.dierdonk.nl.
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Sinds februari 2010 is het in principe alleen nog mogelijk om in kleur te adverteren, c.q.
tegen de tarieven van kleur zoals in het overzicht genoemd. De grootte van de
advertenties zijn 1, 3/4, 1/2, 1/4 en 1/8 pagina en de formaten van deze groottes liggen
in principe vast. De formaten en prijzen voor full colour zijn:
Formaat

breedte

hoogte

1/8 A4
1/4 A4
1/4 A4
1/2 A4
3/4 A4
3/8 A4
1/1 A4
1/1 A4
1/1 A4
1/3 kolom

93,5 mm
67 mm
190 mm
67 mm
93,5 mm
137 mm
190 mm
137 mm
190 mm
207 mm
93,5 mm
207
binnenzijde
Binnenzijde omslag voor/achter
Achterzijde (momenteel bezet)
Op tekstpagina als advertorial
Ander formaten en advertorial op
aanvraag

Prijs
€ 27,50
€ 52,50
€ 52,50
€ 102,50
€ 152.50
€ 76,50
€ 200,00
€ 235,00
€ 300,00
€ 68,50

Deze prijzen zijn voor full colour per plaatsing en exclusief BTW. Indien er nog
bewerkingen op het aangeleverde materiaal uitgevoerd moeten worden gaan we uit van
meervoudige plaatsing of zullen extra kosten in rekening gebracht moeten worden. Dit
betreft maximaal 10% bovenop de bovengenoemde prijzen. Er wordt een factuur
gestuurd na het verschijnen van de Gazet en voor geadresseerden buiten Dierdonk
wordt een bewijsexemplaar meegestuurd.
Het is mogelijk om uw advertentie door ons te laten opmaken. Kosten hiervoor in overleg
ivm eventuele complexiteit en hoeveelheid werkzaamheden en tijd. Wanneer het een
advertentie van 1/8e pagina betreft, kunnen adverteerders buiten Dierdonk op verzoek
een bewijsexemplaar opvragen: portokosten zullen toegevoegd worden aan de factuur.
In onderstaande tabel ziet u de aanleveringsdatum van een advertentie en de
bezorgdatum. De bezorgers dienen deze uiterlijk de zondag te hebben bezorgd.

Maand deadline bezorgen vanaf
jan-21 1-dec
18 tot 24 dec
feb-21 13-jan
29-jan
mrt-21 10-feb
26-feb
apr-21 17-mrt
2-apr
mei-21 14-apr
30-apr
jun-21 19-mei
4-jun
jul-21
30-jun
16-jul
sep-21 18-aug
3-sep
okt-21 15-sep
1-okt
nov-21 27-okt
12-nov
jan-22 1-dec
17 tot 24-dec
(wijzigingen voorbehouden)
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Indien u op de aanleveringsdatum nog geen advertentie aan kunt leveren maar wel het
formaat weet wat u wilt plaatsen neem dan even contact op. Meestal is er nog een week
speling voor wat betreft het daadwerkelijk aanleveren, echter dienen wij dan het formaat
te weten i.v.m. de paginaplanning.
Het materiaal kan in MS-Word, jpg, maar bij voorkeur in ai, of pdf-formaat aangeleverd
worden. Dit alles in een hoge resolutie.
Opdrachten kunnen als volgt worden gegeven:
• Eenmalig
• Voor elke gewenste periode
• Tot nader order. Hierbij wordt 1 maand opzegtermijn in acht genomen.
Opdrachten kunt u, door middel van bijgevoegde opdracht/advertentieovereenkomst, per
e-mail of reguliere post verstrekken, via onderstaande adresgegevens. Verstrek bij de
opdracht naast het gewenste formaat tevens de edities waarin u wilt adverteren en uw
facturatie gegevens. Om onduidelijkheden te voorkomen dient u gebruik te maken van
de opdracht/advertentieovereenkomst.
Hopende u hiermee volledig ingelicht te hebben en altijd bereid nadere informatie te
geven,
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