
 
Regiogidsen Weerribben-Wieden 2019 
 
In de eerste week van januari 2019 verschijnen de jaarlijkse regiogidsen van Weerribben-Wieden. De uitgave 
van de LekkerUit en het Regiomagazine gebruiken bewoners en bezoekers het hele jaar door. Naast de 
inmiddels bekende advertorials is het in de nieuwe edities mogelijk een advertentie te plaatsen. Dankzij 
scherpe inkoop van drukwerk en vormgeving kunnen we de kosten op hetzelfde niveau houden als vorig jaar 
en aantrekkelijk tarieven aanbieden.  

 
Regiogids 2019 
In de gids vindt de lezer per deelgebied en landschap handige adressen, 
tips voor vakantie of dagje uit, routes en sfeerfoto’s. Met name gericht om 
gasten van buiten de regio te inspireren. 
 
Technische gegevens 
Oplage:  40.000 stuks 
Omvang:  76 pagina’s 
Formaat:  21 x 21 cm. Full-colour. 
Verspreiding: VVV/ Tourist Info’s in Overijssel, Drenthe, 
Noordoostpolder en Friesland, beurzen in Nederland en  België, ca. 300 
overnachtingsaccommodaties/winkels/horeca etc. in de regio. 

 
LekkerUit gids 2019 
Aan de hand van deze gids krijgt jouw gast de leukste tips op culinair-, 
uitgaans- en winkelgebied. Net als de regiogids is het gebiedsverhaal 
leidend in de redactie. 
 
Technische gegevens 
Oplage:  40.000 stuks 
Omvang:  56 pagina’s 
Formaat:  21 x 21 cm. Full-colour. 
Verspreiding: VVV/ Tourist Info’s in Overijssel, Drenthe, 
Noordoostpolder en Friesland, ca. 300 
overnachtingsaccommodaties/winkels/horeca etc. in de regio en huis-aan-
huis verspreiding in de gemeente Steenwijkerland (21.000 stuks). 

 
Advertorialmogelijkheden 
Een advertorial bestaat uit beeld en redactie.  
¼ pagina  beeld, redactie max. 75 woorden    € 250,- 
1/2 pagina   beeld, redactie max. 125 woorden    € 450,- 
1/1 pagina  max. 2-3 beelden, redactie max. 250 woorden  € 800,- 
 
Advertentiemogelijkheden 
½ pagina  Staand of liggend formaat     €  600,- 
1/1 pagina  Hele pagina      € 1000,- 
1/1 pagina  In binnenkant voor of achter    € 1250,- 
1/1 pagina  Achterkant gids      € 1500,- 
     

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.  

 
Heb je interesse? 
Wilt u in dit prachtige magazine adverteren, neem dan contact op met:   
Jakob Ponstein      Gert Zwiers 
jponstein@marketingoost.nl     gzwiers@marketingoost.nl  
06-20007540       038-4686657 
Woensdag afwezig      Woensdag afwezig 
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