Parochieblad TitusBreed,
een mooi medium voor uw advertentie?
Adverteren in een parochieblad,
dat kan aantrekkelijk zijn voor u als ondernemer of instelling.
De rooms-katholieke parochie zalige Titus Brandsma
geeft zevenmaal per jaar het blad TitusBreed uit.
Dat bereikt 4.836 huishoudens in de gemeenten Ede, Renkum, Rhenen,
Veenendaal en Wageningen. Zij zijn gelovigen, behorend tot de parochie.

De meesten krijgen TitusBreed thuisbezorgd door
vrijwilligers van de parochie.
Ongeveer 300 mensen ontvangen het via de post.
Evenveel parochianen hebben een digitaal abonnement.
Bovendien liggen exemplaren in de zeven kerken
van de parochie.
Met uw advertentie bereikt u een grote groep mensen die actief zijn betrokken bij kerk en samenleving.
Vanaf het tweede nummer van TitusBreed in 2020
kunnen advertenties worden geplaatst.
Hieronder ziet u de specificaties.

Omvang advertentie
Tarieven
Wijze van aanlevering

Data van aanlevering
Verschijningsdata
Verdere informatie

Adverteren is mogelijk op een hele (1/1) pagina, of een 1/2, 1/4 of 1/8 pagina.
Op de ommezijde ziet u, wat de omvang van een advertentie van die groottes is.
U kunt kiezen voor een doorlopend jaarcontract (zeven opeenvolgende nummers in 2020/2021) of voor een eenmalige plaatsing.
De tarieven hiervan vindt u op ommezijde.
TitusBreed verschijnt in full colour. U kunt uw advertentie, liefst kant-en-klaar
in hoge resolutie opgemaakt, aanleveren.
Wanneer u daar de voorkeur aan geeft, kunt u de advertentie ook laten opmaken door de vormgever van TitusBreed.
Voor de opmaak betaalt u eenmalig € 25,-.
Voor de nummers 2 t/m 7 van TitusBreed 2020 zijn de uiterste aanleverdata
resp. woensdag 11 maart, 22 april, 10 juni, 19 augustus, 7 oktober en 18
november.
Het blad verschijnt in de weekenden van 4 - 5 april, 16 - 17 mei, 4 - 5 juli, 12
- 13 september, 31 okt - 1 nov en 12 - 13 december. In of vóór dat weekend
wordt het blad bezorgd bij de abonnees en ligt het in de kerk.
Natuurlijk valt er meer te vertellen over de mogelijkheden en voorwaarden
van adverteren in TitusBreed. Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact
opnemen met Sjaak Aarden, tel. (0317) 31 55 62 of (06) 51 63 22 45,
email sjaak.aarden@gmail.com

Hele pagina
1/1 staand - 198 bij 285 mm (bxh)
Per keer

€ 450,-

Per jaar

€ 2000,-

Halve pagina
1/2 liggend - 198 bij 139 mm (bxh)
Per keer

€ 250,-

Per jaar

€ 1350,-

Kwart pagina
1/4 staand - 96 bij 139 mm (bxh)
Per keer

€ 150,-

Per jaar

€ 800,-

Achtste pagina
1/8 liggend - 96 bij 66 mm (bxh)
Per keer

€ 100,-

Per jaar

€ 500,-

Bij de maten is rekening gehouden met een marge van 6 mm langs de randen van de pagina en een ruimte van 3 mm tussen de advertenties.

