Texel Dit Weekend Evenementen 2018
Op donderdag 29 maart 2018 brengt Texelse Media een evenementenbijlage uit in tabloid
formaat. In deze bijlage is te lezen wat er zoal voor Texelaars en eilandgasten 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/evenement
onder de aandacht brengen in een advertorial.
De bijlage komt uit in een oplage van 110.000 exemplaren, verdeeld over twee uitgaven. De
eerste oplage loopt van april t/m augustus (ca. 60.000 ex), de tweede van augustus t/m
december (ca. 50.000 ex). De bijlagen worden in de kranten op de Teso‐boten gestoken, liggen
bij de adverterende bedrijven, op diverse vakantieparken en bij de VVV. Daarnaast wordt de
bijlage begin maart en begin augustus huis aan huis verspreid op Texel.
De bijlage bevat de volgende items:






Aankondiging van evenementen
Advertenties van bedrijven
Advertorials van bedrijven
Kortingsbonnen 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 voor adverteren in:
Advertentie 24e pagina VP
Advertentie twaalfde pagina VP
Advertentie twaalfde pagina
Advertentie zesde pagina
Advertentie kwart pagina:
Advertentie halve pagina:
Advertentie hele pagina:

1 uitgave
€ 295,‐
€ 395,‐
€ 295,‐
€ 475‐
€ 595,‐
€ 950,‐
€ 1.295,‐

2 uitgaven
€ 495,‐
€ 595,‐
€ 495,‐
€ 795,‐
€ 995,‐
€ 1.475,‐
€ 1.995,‐*

* 2 x plaatsen van achterpagina is 2 x het losse plaatsingstarief van € 1.295,‐ + 25% opslag
• Twaalfde pagina naast kaart van Texel 2x in combinatie met Duitse bijlage € 895,‐
• Zesde pagina naast kaart van Texel 2x in combinatie met Duitse bijlage € 1.295,‐
• Advertentie achterpagina: + 25% opslag van hele paginatarief
• Advertorials + 25% opslag advertentietarief
• Tarieven zijn incl. opmaak
Verspreiding
Texel dit Weekend ligt vanaf donderdag op de boot. De bijlage wordt vanaf donderdag 29 maart
t/m december in Texel dit Weekend gestoken en ligt op diverse vakantieparken en bij de VVV.

