Westerkrant
Adverteren in de best gelezen weekkrant
van Groningen-West en Hoogkerk

De Westerkrant is het wekelijkse huis-aan-huisblad van Groningen-West, Hoogkerk en omgeving. De krant is in zijn verspreidingsgebied het belangrijkste medium voor het lokale nieuws en wordt bovengemiddeld goed gelezen. Het wijk- en
gemeentenieuws voor Hoogkerk is opgenomen als ‘De Hoogkerker Koerier’ en voor Vinkhuizen als ‘Op ‘t Vinkentouw’ in de
Westerkrant. De Westerkrant: gericht en voordelig adverteren!

Advertentietarieven 2017

Redactiepagina’s binnenin
Kolommen
Hoogte (cm’s)
			
5
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15
1 (4,9 cm)
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81
2 (10,2 cm)
58 102 150
3 (15,5 cm)
81 150 205
4 (20,8 cm)
102 188 243
5 (Volle breedte) 134 216 295
Voorpagina: prijzen keer 3.
Afwijkende maten in overleg.

Advertentiepagina’s

		
Paginadeel Maat		 Prijs
1/32ste
6,2 x 4,6 cm 33
1/16de
6,2 x 9,5 cm 58
1/8ste
12,8 x 9,5 cm 102
Kwart
12,8 x 19,3 cm 188
Halve pag. 26,0 x 19,3 cm 347
Hele pagina 26,0 x 39,0 cm 639
Op advertentiepagina’s gelden
vaste maten.

Kortingen (alleen vooraf afgesproken)
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Alle prijzen zijn exclusief BTW

• 4 keer binnen 4 maanden: 20%
• 40% bij wekelijkse plaatsing
(minimaal 13 weken).
• Themapagina’s: 30% bij een jaar
lang adverteren (12 x, min. 1/8ste
pag.). Thema’s: In en om het huis,
Onderweg, Gezond en wel.
• 50% korting bij wekelijkse
plaatsing, een jaar achtereen!
(minimaal 1/16de pagina)

Vragen? Bel 050-556 83 85, 06-10 20 71 80 of e-mail naar: advertentie@westerkrant.nl
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Aduard

Aan te leveren drukgereed materiaal
Aan te leveren advertentiemateriaal bij voorkeur
als Certified PDF. Wij accepteren ook bestanden in
jpg, tiff-, of eps-formaat, mits in CMYK-kleuren. Voor
andere bestandsopmaak geven wij geen garanties.
Bestanden kunt u mailen naar:
advertentie@westerkrant.nl.

Opmaak
Westermare verzorgt desgewenst ook de opmaak van
uw advertentie, voor een standaardtarief van 70 euro
(excl. BTW). Met het door u aangeleverde tekst- en
opmaakmateriaal maken wij uw advertentie op maat!

Advies
Westermare helpt u ook met advies over uw adver
tentiebeleid. Welke mix kiest u, wanneer wilt u
adverteren, op welke doelgroep richt u zich? En
vooral: hoe spreekt u de klant aan? Westermare
gelooft dat dat vooral lukt als u de klant als mens
aanspreekt en niet als inwisselbare consument!

Westermare uitgeverij
Zuiderweg 38
9745 AD Hoogkerk
Tel: 050-556 83 85
info@westermare.nl
www.westermare.nl

Westermare
denk klein, daar gebeurt het!

