JOUW ADVERTENTIE ZICHTBAAR
IN DÉ KERSTKRANT VAN DE KEMPEN?

Tarieven Kerstkrant 2022

Kerst staat voor de deur!
De Hint en de Eyckelbergh bundelen hun krachten
en brengen samen een Kerstkrant uit.
De Kerstkrant, die vrijdag 9 december bij de lezer in de bus gaat
vallen, zal bol staan van activiteiten die in de decembermaand zullen
plaatsvinden. Daarnaast zullen we ook opzoek gaan naar warme
verhalen en uitdagende puzzels, kortom genoeg om de lezer te
vermaken tijdens de kerstvakantie.
Het is belangrijk om jouw onderneming onder de aandacht te brengen
tijdens deze drukke feestmaand. Wil je een kerstrecept delen dat men
kan maken met jouw producten, verkoop je feestelijke kleding, heb je
toffe kerstcadeau’s in de aanbieding of wil je de lezers fijne feestdagen
wensen? We denken graag met je mee!
De feestdagen zijn al duur genoeg. Daarom geven wij voor deze
Kersteditie extra korting op onze advertenties. Bekijk de tarieven
hieronder.

Formaat (bxh)

Kerstkrant tarief
De Hint + Eyckelbergh
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1/8 pagina
130 x 96 mm
1/4 pagina
130 x 194 mm

*prijzen zijn excl btw

Aanleveren en deadline
Graag ontvangen wij de advertentie als PDF, JPEG of PNG in de
gewenste afmeting, zonder snijtekens of afloop. De advertenties
worden full-color afgedrukt. De deadline voor het aanleveren van
materiaal is uiterlijk woensdag 30 november, 12.00 uur.

1/2 pagina
264 x 194 mm

Hulp nodig bij het opmaken van jouw advertentie?
Lever dan de teksten en eventueel beelden, los van elkaar, digitaal
aan via redactie@gielen.nl of via jouw contactpersoon.

MEER INFORMATIE?

Neem vrijblijvend contact op met Piet Hakkens via
06 415 688 37 / piethakkens@outlook.com of met
Hennie van Schaijk via 0497 551 777 / hennie@gielen.nl.

De Hint & Eyckelbergh zijn onderdeel van Gielen druk print media
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