Beste exploitant,
Over enkele weken neemt u uw staanplaats in op de Tilburgse Kermis. Dit jaar ze>en wij als kermisteam vooral
in op social media. Daarnaast hebben wij dit jaar een spaaracAe (met kraskaart) waaraan u ook kan deelnemen.
U heeE hierover al een mail ontvangen.
Voor bovengenoemde en voor de promoAe op lokaal, regionaal en landelijk niveau, ze>en wij de promoAonele
bijdrage in in die u aan ons betaald.
Wij willen u ook de mogelijkheid bieden om een kermisbon en/of advertenAe te plaatsen. De Tilburgse Koerier
gaat in opdracht van de gemeente een Kermismagazine maken waarin, naast enige ‘verplichte’ informaAe van
de gemeente Tilburg en kermispromoAe, u ruimte wordt geboden voor publiciteit en / of bonnen. Echter zijn de
kosten hiervan voor eigen rekening. De Tilburgse Koerier wordt huis aan huis verspreid bij 86.000 huishoudens
en is graAs op te halen bij VVV Tilburg.
U kunt in het magazine een advertenAe met of zonder voordeelbon plaatsen of enkel voordeelbonnen. Wij
hebben voor u speciale korAngen in dit Kermismagazine bedongen. Alle advertenAes zijn in Full Color.
A./ Een voordeelbon van een kwart pagina in dit magazine kost € 150,- (normaal € 225,-)
EﬀecAef formaat 80 mm breed x 110 mm hoog. (zie bijlage als voorbeeld)
B./ Een kwart pagina advertenAe in dit magazine kost € 175,- (normaal € 225,-).
Formaat 84 mm breed x 120 mm hoog.
C./ Een halve pagina waarin ruimte voor advertenAe met enkele bonnen kost € 295,- (normaal € 395,-)
Formaat 174 mm breed x 120 mm hoog.
D./ Een hele pagina waarin ruimte voor advertenAe met meerdere bonnen kost € 445,- (normaal € 595,-)
Formaat 174 mm breed x 245 mm hoog (niet aﬂopend) of een aﬂopende pagina, dus zonder witrand eromheen
van 195 x 265 mm (incl. 5 mm rondom aﬂopend / eﬀecAef 185 x 255 mm).
E./ Advertorial: Een hele pagina redacAoneel met foto(‘s) kost € 515,- (max. 300 woorden) Vormgeving
advertorials door Tilburgse Koerier (zie bijlage als voorbeeld).
Vormgeving van de voordeelbonnen en advertorials wordt door de studio van Tilburgse Koerier verzorgd. De
advertenAes kunnen ook, zonder meerkosten, door de Tilburgse Koerier opgemaakt worden.
Hebt u nog vragen of wilt u een advertente plaatsen? Neem dan contact op met de Tilburgse Koerier via
013-5368805 of advertenAe@Alburgsekoerier.nl (vraag naar Cor de Groot of Joep de Beer)

