Als Stichting dienen we
meer ondernemend en
zelfvoorzienend te zijn.
Bij dalende subsidies
dienen we eigen
inkomsten te verwerven.
De advertentieinkomsten zijn primair
de financier van de uitgave van de
Kwakkelkraant.
Geen derde partijen meer (zoals Wegener),
maar acquisitie door eigen mensen van de
Stichting Carnaval.
De Kwakkelkraant is een veelgelezen
medium en wordt huis aan huis
verspreid. (oplage van 30.000)
Adverteren steunt direct Stichting Carnaval

Kwakkelkraant

Service ondersteuning
breedte x hoogte		

1/1 (staand)

264x388

€750,-

3/4 liggend

264x290

€650,-

1/2 liggend

264x192

€500,-

1/2 staand

130x388

€500,-

3/8 staand

130x290

€420,-

1/4 staand

130x192

€280,-

1/4 liggend

264x094

€280,-

1/8 liggend

130x094

€150,-

1/16 special
063x094
€111,(de “special” alleen met persoonlijke foto)

Alle prijzen zijn EXCL. 21% BTW
Alle advertenties staan op een linker pagina.
In de Kwekkel staan in principe geen
advertenties.
Over het algemeen staan advertenties niet
tussen redactie-stukken.

Naast het kant-en-klaar aanleveren
van advertenties, bieden wij (als gratis
service) het ontwerpen en zetten van uw
advertentie door ons aan. Uiteraard zijn

onze voorstellen vanuit een carnavals
gedachte. Eigen ideeën mogen in
schetsvorm worden meegeleverd.

Aanleveren materiaal
Aanleveren van advertentie(materiaal) kan
op 2 manieren:
a) Kant-en-klaar (ontworpen en gezet) pdf
300dpi CMYK bij 1/1 zo snel mogelijk, doch
uiterlijk vrijdag 21 december 2018
of

b) Indien wij het ontwerp voor u gratis verzorgen dienen de losse onderdelen binnen
4 weken na overeenkomst doch uiterlijk 23
november te zijn ingeleverd in een zo hoog
mogelijke resolutie, doch minimaal 300dpi.
Aanleveren digitaal per e-mail (advertentiekwakkelkraant@tullepetaonsnieuws.nl).

Overeenkomst
Alle verkochte en te plaatsen advertenties
worden vastgelegd middels een door beide
partijen te ondertekenen overeenkomst.

(Op de achterzijde van de overeenkomst
staan onze voorwaarden)

Ambassadeur / Advertenties:

Contact Kwakkelkraant:

Martien Bruijns
tel.: 06-50630067

Hoofd commissie Kwakkelkraant
Pieter Verduin tel. 06-48206191

Gerard van Zalinge
tel.: 06 - 52117382

voor allen: advertentiekwakkelkraant@tullepetaonsnieuws.nl

Adver teren in

De Stichting Carnaval
Roosendaal geeft de
Kwakkelkraant vanaf 1
augustus 2015 zelf uit.
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