Een totale oplage
regio Betuwe 96.000

Voor de leukste evenementen
In de regio Betuwe!

Onderstaande edities verschijnen in het
voor- en najaar voor de regio Betuwe
Lingewaard, overbetuwe

32.000

Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal

24.000

Tiel, Neerijnen

22.000

Buren & Neder-Betuwe

18.000

Inhoud:

De complete uit-agenda van de regio Betuwe! Lokale en regionale activiteiten
en evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur, tentoonstellingen,
open dagen, workshops, en cursussen, etc.

Formaat/Kleur: Berliner A4 (magazine formaat) 235 mm x 315 mm, Full Color

Verspreiding: Huis-aan-huis in de betreffende gemeenten

Prijs per editie

Wat is de Vrijetijdkrant?
Een krant om te bewaren! Voor een half jaar lang alle evenementen en uitjes in één krant
per plaats. Inmiddels zijn er 57 edities in omloop en breidt de lijst met plaatsen zich uit. Elke
krant heeft dan ook zijn eigen content, met een eigen uitgebreide vrijetijdagenda. Naast de
evenementen en uitjes staan er leuke weetjes in de krant en een complete puzzelpagina.
De Vrijetijdkrant is ook online te bekijken. Op www.vrijetijdkrant.nl vindt u de complete
vrijetijdagenda’s en kunt u uw eigen evenement of uitje kosteloos publiceren.
Voorbeelden van vrijetijdkranten: www.vrijetijdkrant.nl
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Toeslagen
speciale posities

v.a. € 105,-

• Redactionele
pagina: 35%
• Pagina 2: 20%
• Achterpagina: 35%

(37x22 mm)

Andere afmetingen
op aanvraag

€ 1095,€ 595,€ 325,€ 325,€ 195,€ 135,€
85,€ 105,-

Oplage:
20.000 - 30.000

Oplage:
30.000 - 40.000

€1195,€ 655,€ 360,€ 360,€ 230,€ 160,€ 95,€ 105,-

€ 1395,€ 825,€ 435,€ 435,€ 270,€ 180,€ 105,€ 125,-
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