Informatieleaflet

HET REESTDAL
een idyllisch beekdal
Een onmisbaar magazine
voor bezoekers en bewoners
van het Reestdal
Begin april 2018 verschijnt, in samenwerking met
Ondernemend Reestdal, Recreatieschap Drenthe en
Vechtdal Marketing, de zevende editie van dit gewaardeerde full colour magazine over het Reestdal.
Een magazine vol toeristische informatie, wandelen fietsroutes, logeeradressen, restaurants, winkels
en vele andere tips. In het midden van de gids vindt
u bovendien een overzichtskaart van het gebied.
Een onmisbare gids voor zowel bezoekers als
bewoners. Ook wordt de basis gelegd voor een
volgend bezoek aan het Reestdal. Deze gids is een
optimale manier om uw doelgroep te bereiken.
Of het nu gaat om toeristen of inwoners.
Zorg dat u niet ontbreekt in deze veelzijdige gids.
Wilt u meer informatie of de mogelijkheden voor u
bespreken neem dan contact op met IDwerk;
Gera Smeets Tel 06 41 66 4040.

SPECIFICATIES
HET REESTDAL, een idyllisch beekdal
Oplage: min. 15.000 ex.
Omvang: min. 32 pagina’s
Formaat: A5
Uitvoering: full colour
Verschijning: april 2018
Sluitingsdatum advertenties: 1 maart 2018
TARIEVEN
Advertorials
• 1/1 pagina
• 1/2 pagina
• 1/4 pagina
Advertenties
• 1/1 pagina
• 1/2 pagina

€375,00
€210,00
€110,00
€400,00
€240,00

• Voor adverterteren op de achterzijde van
het omslag geldt een toeslag van 50%
• Voor advertenties op de binnenzijde van
het omslag geldt een toeslag van 25%
• Leden van ‘Ondernemend Reestdal’ krijgen
15% korting.
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AANLEVEREN MATERIAAL
Advertorials
• 1/1 pagina 1200 tekens (incl. spaties) +
beeldmateriaal (300 dpi)
• 1/2 pagina 285 tekens (incl. spaties) +
beeldmateriaal (300 dpi)
Waneer u zelf geen goed beeldmateriaal
en/of tekst heeft, dan kunnen wij dit ook
tegen een vergoeding voor u verzorgen.
Advertenties
(graag als PDF aanleveren)
1/1 pagina Formaat: 148,5 x 210 mm
1/2 pagina Formaat: 135 x 95 mm
Waneer u geen eigen advertentie heeft, dan
kunnen wij deze tegen geringe kosten
voor u op laten maken.
Adverteerders worden (indien mogelijk) vermeld op de overzichtskaart.
VERSPREIDING
Via de deelnemers, alle TIP’s in het Reestdal en strategische punten in het gebied.

www.vakantieinhetreestdal.nl
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PRESENTEXEMPLAREN
Elke deelnemer van de gids ontvangt
presentexemplaren afhankelijk van het
formaat advertorial of advertentie:
• 1/1 pagina 300 exemplaren
• 1/2 pagina 150 exemplaren
• 1/4 pagina 75 exemplaren
CONTACT / ACQUISITIE
IDwerk
Gera Smeets. 06 41664040
gera@idwerk.nl
Een Uitgave van IDwerk
Jacob van Ruisdaellaan 1,
7944CR Meppel
www.idwerk.nl

IDwerk

bureau voor visuele communicatie

