Wordt u ook supporter van het Wijkblad Princenhage?
Stichting Wijkblad Princenhage verzorgt 40x per jaar het Wijkblad Princenhage. Het Wijkblad
Princenhage is geheel in fullcolour en het verspreidingsgebied (6.500 brievenbussen) bestaat
uit Princenhage, Heilaar, Westerpark en een flink gedeelte van de Heuvel. Naast het
papieren Wijkblad zijn we actief op internet via onze site www.wijkbladprincenhage.net,
Facebook en Instagram. Bovendien hebben we de Wijkblad Princenhage App waarmee we
met een druk op de knop van de telefoon bij onze lezers binnenkomen. Dit alles wordt
verzorgd door de vrijwilligers van stichting Wijkblad Princenhage.
Zichtbaarheid en actief betrokken zijn bij uw wijk is anno 2020 van groot belang. Met een
advertentie worden mensen bereikt, doelgroepen benaderd en kunnen leads ontstaan.
Voor supporters van het Wijkblad Princenhage bieden wij diverse mogelijkheden om zowel
in de papieren versie als online en via onze app uw doelgroep te bereiken.
Uit ons lezersonderzoek en gesprekken blijkt dat de behoefte aan het papieren Wijkblad nog
steeds heel duidelijk aanwezig is, bij zowel jong als oud. Met het papieren Wijkblad willen
wij als redactieteam in deze behoefte van wijk-gebonden-nieuws en achtergronden blijven
voorzien. Daar hebben we echter supporters dan wel adverteerders voor nodig. Supporters
die er voor kunnen zorgen dat wij als Wijkblad Princenhage in staat zijn om al het nieuws en
alle achtergronden van Princenhaagse verenigingen, stichtingen en ondernemers te kunnen
blijven brengen.
Op dit moment heeft onze facebookpagina ongeveer 4.250 vrienden en is daarmee het
grootste netwerk in Princenhage. Hiermee is facebook op dit moment ook het beste medium
om bezoekers naar onze website te trekken. Op onze website hebben wij ruimte
gereserveerd voor een slideshow voor onze gouden, zilveren en bronzen
adverteerders/supporters.
Daarnaast heeft het Wijkblad Princenhage een eigen app. Met een druk op de mobiele
telefoon het laatste nieuws uit de wijk, makkelijker kan toch niet! En het mooie hiervan is
dat uw advertentie/bedrijfslogo ook hier regelmatig te zien is. U gaat dus ook aan mobiel
adverteren.
Een verscheidenheid aan mogelijk dus om u als ondernemer onder de aandacht van uw
doelgroep te brengen. Hopelijk kunnen we u snel als supporter van het Wijkblad
Princenhage toevoegen.
Team Wijkblad Princenhage

Gouden Supporters met gouden acties
Het volgende bieden wij aan onze Gouden Supporters:
- Bedrijfslogo op onze vaste supporterspagina in het papieren Wijkblad in de
categorie Gouden Supporters (wekelijks);
- Bedrijfslogo/Advertentie op onze website met doorklikfunctie naar uw website
op de eerste slideshow rij;
- Bedrijfslogo/Advertentie op onze app met doorklikfunctie naar uw website;
- Iedere uitgave van het papieren Wijkblad mogelijkheid voor het plaatsen van een
advertentie (conform het Gouden pakket wat u afneemt, zie tabel). Wekelijks
wordt een mail verzonden met de vraag of er een andere advertentie dan de
standaard advertentie geplaatst moet worden;
- Wanneer u kiest voor een grotere advertentie voor een bepaalde uitgave: dan
krijgt u 20% korting op de meerprijs van een grotere advertentie op basis van de
standaardprijzen.
Pakket
Goud 1
Goud 2
Goud 3
Goud 4
Goud 5
Goud 6
Eregoud
-

Frequentie
Iedere week
Iedere week
Iedere week
Iedere week
Iedere week
Iedere week

Omvang (B x H)
1/1 pag. (188 x 270 mm)
1/2 pag. (188 x 135 mm of 90 x 270 mm)
1/3 pag. (188 x 89 mm of 90 x 179 mm)
1/4 pag. (90 x 135 mm of 188 x 66)
1/6 pag. (90 x 89 mm)
1/8 pag. (90 x 66 mm)

Jaarprijs*
€ 7.076,€ 3.788,40
€ 2.695,20
€ 2.109,60
€ 1.532,00
€ 1.340,00
€ 1.250,-

Bij Eregoud ziet u af van de wekelijkse advertentie en plaatsen wij uw standaard
advertentie wanneer er een advertentieplaats niet is opgevuld, alle overige
voordelen van Gouden support zijn gelijk.

Standaard Advertentieprijzen
Omvang (B x H)
2/1 pag. (398 x 270 mm)
1/1 pag. (188 x 270 mm)
1/2 pag. (188 x 135 mm of 90 x 270 mm)
1/3 pag. (188 x 89 mm of 90 x 179 mm)
1/4 pag. (90 x 135 mm of 188 x 66)
1/6 pag. (90 x 89 mm)
1/8 pag. (90 x 66 mm)

Prijs*
€ 399,00
€ 229,75
€ 123,00
€ 87,50
€ 68,50
€ 49,75
€ 43,50
*Prijzen excl. BTW

Zilveren Supporters met zilveren acties
Het volgende bieden wij aan onze Zilveren Supporters:
- Bedrijfslogo op onze vaste supporterspagina in het papieren Wijkblad in de
categorie Zilveren Supporters (wekelijks);
- Bedrijfslogo/Advertentie op onze website met doorklikfunctie naar uw website
op de tweede slideshow rij;
- Bedrijfslogo/Advertentie op onze app met doorklikfunctie naar uw website;
- In 20 uitgaven van het papieren Wijkblad de mogelijkheid voor het plaatsen van
een advertentie (conform het Zilveren pakket wat u afneemt, zie tabel). Er wordt
u een mail verzonden met de vraag of er een andere advertentie dan de
standaard advertentie geplaatst moet worden;
- Wanneer u kiest voor een grotere advertentie voor een bepaalde uitgave, dan
krijgt u 10% korting op de meerprijs van een grotere advertentie op basis van de
standaardprijzen.
- Wanneer u kiest voor een extra advertentie voor een bepaalde uitgave, dan krijgt
u 10% korting op de standaardprijzen.
Pakket
Frequentie
Omvang (B x H)
Jaarprijs
Zilver 1
Twee wekelijks
1/1 pag. (188 x 270 mm)
€ 4.043,60
Zilver 2
Twee wekelijks
1/2 pag. (188 x 135 mm of 90 x 270 mm)
€ 2.164,80
Zilver 3
Twee wekelijks
1/3 pag. (188 x 89 mm of 90 x 179 mm)
€ 1.540,Zilver 4
Twee wekelijks
1/4 pag. (90 x 135 mm of 188 x 66)
€ 1.205,60
Zilver 5
Twee wekelijks
1/6 pag. (90 x 89 mm)
€ 875,80
Zilver 6
Twee wekelijks
1/8 pag. (90 x 66 mm)
€ 765,60
Erezilver
€ 750,- Bij Erezilver ziet u af van de wekelijkse advertentie en plaatsen wij uw standaard
advertentie wanneer er een advertentieplaats niet is opgevuld, alle overige
voordelen van Zilveren support zijn gelijk.
Pakket
Zilver VP1
Zilver VP2
Zilver VP3

Frequentie
Twee wekelijks
Twee wekelijks
Twee wekelijks

Omvang (B x H)
Voorpagina – niet beschikbaar
Voorpagina – niet beschikbaar
Voorpagina – niet beschikbaar

Standaard Advertentieprijzen
Omvang (B x H)
1/1 pag. (188 x 270 mm)
1/2 pag. (188 x 135 mm of 90 x 270 mm)
1/3 pag. (188 x 89 mm of 90 x 179 mm)
1/4 pag. (90 x 135 mm of 188 x 66)
1/6 pag. (90 x 89 mm)
1/8 pag. (90 x 66 mm)

Jaarprijs
€ 2.342,€ 1.678,€ 830,-

Prijs*
€ 229,75
€ 123,00
€ 87,50
€ 68,50
€ 49,75
€ 43,50
*Prijzen excl. BTW

Bronzen Supporters met bronzen acties
Het volgende bieden wij aan onze Bronzen Supporters:
- Bedrijfslogo op onze vaste supporterspagina in het papieren Wijkblad in de
categorie bronzen Supporters (wekelijks);
- Bedrijfslogo/Advertentie op onze website met doorklikfunctie naar uw website
op de derde slideshow rij;
- Bedrijfslogo/Advertentie op onze app met doorklikfunctie naar uw website;
- In 10 uitgaven van het papieren Wijkblad de mogelijkheid voor het plaatsen van
een advertentie (conform het Bronzen pakket wat u afneemt, zie tabel). Er wordt
u een mail verzonden met de vraag of er een andere advertentie dan de
standaard advertentie geplaatst moet worden;
- Wanneer u kiest voor een grotere advertentie voor een bepaalde uitgave, dan
krijgt u 5% korting op de meerprijs van een grotere advertentie op basis van de
standaardprijzen.
- Wanneer u kiest voor een extra advertentie voor een bepaalde uitgave, dan krijgt
u 5% korting op de standaardprijzen.
Pakket
Brons 1
Brons 2
Brons 3
Brons 4+
-

Pakket
Brons 4
Brons 5
Brons 6

Frequentie
10 x per jaar
10 x per jaar
10 x per jaar
13 x per jaar

Omvang (B x H)
1/1 pag. (188 x 270 mm)
1/2 pag. (188 x 135 mm of 90 x 270 mm)
1/3 pag. (188 x 89 mm of 90 x 179 mm)
1/4 pag. (90 x 135 mm of 188 x 66)

Jaarprijs
€ 2.159,60
€ 1.156,20
€ 822,40
€ 832,-

Bij Brons 4, 5 en 6 koopt u 10 advertenties voor het papieren Wijkblad en krijgt u
5% korting op de meerprijs van een grotere advertentie en extra advertenties op
basis van de standaardprijzen. De overige voordelen van het Bronzen Support zijn
niet van toepassing.
Frequentie
10 x per jaar
10 x per jaar
10 x per jaar

Omvang (B x H)
1/4 pag. (90 x 135 mm of 188 x 66)
1/6 pag. (90 x 89 mm)
1/8 pag. (90 x 66 mm)

Standaard Advertentieprijzen
Omvang (B x H)
1/1 pag. (188 x 270 mm)
1/2 pag. (188 x 135 mm of 90 x 270 mm)
1/3 pag. (188 x 89 mm of 90 x 179 mm)
1/4 pag. (90 x 135 mm of 188 x 66)
1/6 pag. (90 x 89 mm)
1/8 pag. (90 x 66 mm)

Jaarprijs*
€ 643,80
€ 467,80
€ 409,-

Prijs*
€ 229,75
€ 123,00
€ 87,50
€ 68,50
€ 49,75
€ 43,50
*Prijzen excl. BTW

