Adverteren in WoonWest Tarieven per 1 januari 2017
Formaat

WoonWest wordt huis aan huis uitgegeven in
Amsterdam Nieuw West en Haarlemmermeer Noord, in
een oplage van 80.000 exemplaren, in een maandelijkse frequentie. (Elke laatste donderdag van de maand)
De Woon West is een speciale
uitgave over wonen, woontrends,
en makelaars info, ook is er volop
aandacht over de leefomgeving en
veel aandacht wordt gegeven aan
nieuwe projecten die er gebouwd
gaan worden!
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Ingezonden mededeling
€ 1.35

per mm.

Voorpagina: corneradvertentie 100/100 prijs op aanvraag!
Sluitingstijden: week voor verschijnen!
Doorplaatsingstarief Westerpost:
€ 0.74 per mm. FC € 0.15 per mm
Technische specificaties

Maar ook het werken en recreëren
komen volop aanbod in deze krant.
Door de vernieuwing van het gebied
zal het steeds aantrekkelijker worden om in Amsterdam e.o. te wonen
en te werken.

Bladspiegel 280.8 x 405 mm
Zetspiegel 264.8 x 395 mm

Door een frisse vernieuwende opmaak,
volop gebruik van full colour en een mooi papiersoort
heeft de krant een exclusieve uitstraling. Een mooi
medium dus om bij een ruim publiek onder de aandacht
te komen.

Online adverteren op
www.woonwest.nl
24 uur per dag

1/1 pagina

1/1 pagina

265 x 390 mm

1/2 pagina

265 x 190 mm

1/4 pagina

127 x 190 mm

1/8 pagina

127 x 95 mm

Ingezonden mededeling
Aantal kolommen: redactiepagina 5, breedte 50 mm

Adverteren op www.woonwest.nl
Prijzen home, per site!
Tarieven per 1 januari 2017
Specificaties en prijzen per maand:
1 mnd.
Skyscraper

3 mnd. 6 mnd. 12 mnd.

€ 175

€ 150

€ 125

€ 100

Topbanner

€ 150

€ 125

€ 100

€ 75

Button

€ 100

€ 75

€ 50

€ 25

Leaderboard

prijs op aanvraag

Formaat
Skyscraper

120 x 600 pixels

Topbanner

300 x 600 pixels

Button

120 x 60 pixels

Leaderboard

728 x 90 pixels

Sluitingstijden:
De aanlevertijd bedraagt min. 2 werkdagen voor plaatsing
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