
 

Daarom Typisch Twente 

We moeten allemaal van alles.  

Van onszelf, van de maatschappij.  

We moeten presteren, er leuk  

uitzien, leuke dingen doen in  

onze vrijetijd. Vooral een mooi  

verhaal hebben voor maandagochtend 

bij de koffie.  

Maar er is een streek in Nederland waar we dat anders doen.  

In Twente laten we ons niet dicteren hoe we moeten leven.  

We bepalen onze eigen regels. Gewoon zijn wie je bent en leven zoals 

je wilt. Met eigen regels, of eigenlijk geen regels, maar met 

respect voor ieders gewoontes en eigenaardigheden  

Dus je kunt zo blijven doorgaan. Maar je kunt ook een ander ritme 

ontdekken en kiezen voor wat je zelf het liefste doet.   

Bladformule 

Doelgroep: echte vakantiegangers (gezinnen, veel beleven, genieten), 

rustige vakantiegangers (rust, inspiratie, cultuur) en 

kwaliteitszoekers (ontspannen en exclusief). Maar ook inwoners van 

twente de Twentse zakelijke bezoekers. 

Stijl: Eerlijk en een tikje rebels. Eerlijk, nuchter en direct 

taalgebruik. Heldere fotografie en typografie. 

Rubrieken/onderwerpen 

 

Twents en te gek, Tukker top 5, Hunkertukkers, Column Andre Manuel, 

Evenementen, Stad en land, langste fiets- of wandelroute, 

natuurgebied, door de straten van, terug naar Twente met, een moment 

met, cultuurtijd, speeltijd, groepstijd, winkeltips, trouwen, 

markten. 

Details 

 

Oplage: 60.000 

Omvang: 88 pagina’s 

Uitgave: jaarlijks, april-maart 

Verspreiding: via Twentse accommodaties, dagrecreatie en 

toeristische informatiepunten. 

Contact 

 

Typisch Twente 2019 komt woensdag 27 maart uit. Wilt u adverteren in 

Typisch Twente? Neemt u dan contact op met uw gebiedsadviseur of 

Merle Lansink mlansink@marketingoost.nl of 0547-745606 

 

 

http://marketing.visittwente.nl/contact/
mailto:mlansink@marketingoost.nl


Tarieven 

Advertentievorm Formaat Tarief 

2/1 pagina redactioneel 

460 x 297mm + 3mm 

overvul 2.150,- 

1/1 pagina advertentie of 

redactioneel 

230 x 297mm + 3mm 

overvul 1.250,- 

½ pagina advertentie of 

redactioneel 200 x 125mm 650,- 

¼ pagina advertentie 95 x 125 mm 375,- 

1/8 pagina advertentie 95 x 55 mm 235,- 

Redactionele tip in de rubriek 

speeltijd, groepstijd, winkeltips 

of koffie/thee schenkerij. 

50-75 woorden incl. 

foto en vermelding 

website. 150,- 

1/1 pagina binnenzijde omslag 

230 x 297mm + 3mm 

overvul 1.325,- 

1/1 pagina buitenkant achter 

omslag 

230 x 297mm + 3mm 

overvul Op aanvraag 

Vermelding met foto in overzicht 

partners - 

150,- 

 

 

Aanleverspecificaties 

 Certified PFD (voorkeur) 

 PDF (afdrukkwaliteit, fonts en afbeeldingen ingesloten, zonder 

transparantie) 

 Indien aflopend 3mm rondom hanteren 

 

 

 

 


