Texel Dit Weekend 100% Deutsch 2018
Op donderdag 29 maart 2018 brengt Texelse Media een Duitse bijlage uit. In deze bijlage is in de
Duitse taal te lezen wat er zoal voor gasten van het eiland te doen is. In deze bijlage, met een
omvang van tenminste 24 pagina`s, kunnen ondernemers adverteren middels een opvallende
advertentie. Tevens kunnen ondernemers uitgebreid hun bedrijf onder de aandacht brengen in
een advertorial.
De advertenties en advertorials worden in het Duits vertaald door een professionele vertaler,
waardoor voor de Duitse gasten op het eiland duidelijk is wat er op het eiland zoal te doen is. De
bijlage komt uit in een oplage van 110.000 stuks. Deze worden in de kranten gestoken op de
Teso‐boten en ligt bij diverse winkels en op diverse vakantieparken.
De bijlage bevat de volgende items:




Advertorials van bedrijven
Advertenties van bedrijven
Kaart van Texel (met fietspaden)

Advertorials van bedrijven
Bedrijven kunnen in de bijlage een advertorial of een advertentie plaatsen. Dit kan ook in
combinatie met een kortingsbon of een andere actie.
Tarieven:
Advertentie 24e pagina VP
Advertentie twaalfde pagina VP
Advertentie twaalfde pagina
Advertentie twaalfde pagina
Advertentie zesde pagina
Advertentie zesde pagina
Advertentie kwart pagina:
Advertentie halve pagina:
Advertentie hele pagina:

€ 395,‐
€ 495,‐
€ 395,‐
€ 495,‐ (naast kaart van Texel)
€ 595‐
€ 695,‐ (naast kaart van Texel)
€ 750,‐
€ 1.295,‐
€ 1.725,‐

• Advertentie achterpagina: + 25% opslag van hele paginatarief
• Twaalfde pagina naast kaart van Texel in combinatie met 2 x evenementenkrant € 895,‐
• Zesde pagina naast kaart van Texel in combinatie met 2 x evenementenkrant € 1.295,‐
• Advertorials + 25% opslag advertentietarief
• Tarieven zijn incl. Duitse vertaling
Extra informatie
Bedrijven die in deze Duitse bijlage staan krijgen, wanneer zij dit aangeven, 100 exemplaren om
uit te delen aan de klanten/gasten. Op aanvraag kunnen er extra exemplaren geleverd worden.
Verspreiding
Texel dit Weekend ligt vanaf donderdag op de boot. De bijlage wordt vanaf donderdag 29 maart
t/m donderdag 25 oktober, 29 weken lang, op de Teso‐boten in Texel dit Weekend gestoken. ligt
bij diverse winkels en op diverse vakantieparken.

