Ha! HAAKSBERGEN
Ha! Hét vrijetijdsmagazine van Haaksbergen

Het vrijetijds magazine van Haaksbergen laat het mooiste van
Haaksbergen zien. Een magazine boordevol informatie, tips en
verhalen over wat er allemaal te zien en doen is in Haaksbergen. Het
magazine is gratis verkrijgbaar en wordt uitgegeven in een oplage van
10.000 exemplaren die verspreid worden via lokale en regionale TI’s/
VVV’s en ondernemers in de vrijetijdssector. De uitgave komt ook als
digitaal bladerbestand en download beschikbaar.

Adverteren

In uw eigen huisstijl adverteren kan met een hele, halve of
kwart pagina. U levert een kant-en-klare advertentie aan die in
het magazine wordt geplaatst. Zie verderop de tarieven. Voor
partners van Haaksbergen Promotie hanteren we een gereduceerd
advertentietarief.

Advertorial

Wilt u liever een advertorial of heeft u andere wensen/ideeën we
bespreken dit graag met u en bekijken wat mogelijk is.

Toeristisch ABC

Als partner van Haaksbergen Promotie/VVV krijgt u standaard een
gratis vermelding met uw naam, adres, telefoonnummer, email en
website in het Toeristisch ABC. Dit ABC is ingedeeld in drie thema’s:
Gastvrij logeren/overnachten, Actief eropuit/zien&doen, Pure Smaken/
eten&drinken. Binnen deze thema’s kunt u uw onderneming extra
aandacht geven met een afbeelding bij uw naw-vermelding. Zie
verderop de tarieven.

Doet u mee?

Reserveer uw advertentieruimte via het online inschrijfformulier
of via info@haaksbergennatuurlijk.nl. Heeft u vragen of wilt u meer
informatie, laat het ons weten via s.swidde@haaksbergennatuurlijk.nl
of T 053 5742875

Samen Haaksbergen Promoten
Al het moois van Haaksbergen
in één magazine!
www.haaksbergennatuurlijk.nl

Als partner van Haaksbergen Promotie promoten wij uw activiteiten
en u draagt bij aan de promotie van Haaksbergen. Samen zetten we
Haaksbergen op de kaart en samen plukken we daar de vruchten van.
Meer informatie via www.haaksbergenpromotie.nl.

Magazine
Advertentietarieven en formaten

Technische gegevens

pagina

afmeting (bxh)

prijs
partner

prijs
niet partner

1/1

185x255 mm

€ 595

€ 850

1/2

185x125 mm

€ 395

€ 565

1/4

90x125 mm

€ 245

€ 350

achterpagina

205x275 mm
(incl. 5 mm afloop)

€ 750

€ 1050

Toeristisch ABC (alleen voor partners)
pagina

prijs

Naam + naw

gratis

Foto bij naam+naw-vermelding

€ 29,50

> Zwembad De Wilder
Scholtenhagenweg 32
053 5721115 . 06 11223344
www.optisport.nl/locaties/wilder

Tarieven

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw. Prijzen voor advertenties zijn
exclusief ontwerpkosten en lithografie volgens basisstramien. Prijs
hiervoor op aanvraag.

www.haaksbergennatuurlijk.nl

Uitgegeven door

Haaksbergen Promotie/VVV

Advertentieacquisitie

Haaksbergen Promotie/VVV
T 053 5742875
info@haaksbergennatuurlijk.nl

Adverteren

Mogelijk in diverse formaten. Graag ontvangen wij zoveel mogelijk uw
eigen advertentie. Beschikt u niet over een eigen advertentie dan kunt
u fotomateriaal en tekst voor een advertentie insturen. Een technische
specificatie voor aanlevering van digitaal materiaal is op verzoek
verkrijgbaar.

Aanleverspecificaties

U kunt uw bestanden aanleveren als PDF (certified) op het door u
gekozen formaat. Kleuropbouw in CMYK. RGB of PMS-kleuren worden
tijdens het drukproces omgezet naar CMYK, waardoor de kleur kan
afwijken van het origineel. De resolutie moet min. 300 dpi zijn.
Verschijningsfrequentie
1 x per jaar
Verschijningsdatum
april 2021
Aanleverdatum materiaal
22 maart 2021
Oplage
10.000 ex
Aantal pagina’s
48
Afgewerkt formaat
195 x 265 mm
Uitvoering
fullcolour
Verspreiding
gratis verkrijgbaar bij lokale en 		
	regionale TI’s/VVV’s en ondernemers in
de vrijetijdseconomie
Reserveren via het online-inschrijfformulier of
info@haaksbergennatuurlijk.nl
voor 10 maart 2021
Aanleveren materiaal
voor 22 maart 2021

