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ADVERTENTIE LATEN MAKEN?

Wil je je advertentie door ons laten opmaken?  
Wij kunnen dit voor je verzorgen. Vanaf drie advertentieplaatsingen 
in ons magazine is dat zelfs GRATIS! 
Neem contact op met onze Media Adviseur, Willemijn Waij:  
T: 06-403 126 45
E: willemijn@uitdezaanstreek.nl

ADVERTEREN IN MAGAZINE

Kant-en-klaar aanleveren als cPDF, CMYK, minimaal 300 dpi. 

Wil je je advertentie door ons laten opmaken?  
Wij kunnen dit voor je verzorgen. Vanaf drie advertentie-
plaatsingen in ons magazine is dat zelfs GRATIS!

•  Het enige kwalitatieve uitgaansmagazine in de Zaanstreek met een 
hoge naamsbekendheid.

•  Groot lokaal bereik tegen voordelige tarieven.
• Effectieve crossmediamix van print + online.
• Hoge attentiewaarde.
• Je steunt de Zaanse cultuur.

Met UITdeZaanstreek bereik je lezers in de leeftijd van 20 tot 65 jaar die 
geïnteresseerd zijn in kunst, cultuur en uitgaan. De typische lezer van 
UITdeZaanstreek is hoogopgeleid, werkt en heeft redelijk wat te besteden.

Adverteren in 
UITdeZaanstreek

BEREIK JE DOELGROEP OPTIMAAL!
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SPECIFICATIES EN TARIEVEN

UITdeZaanstreek is hét gratis culturele uitgaansmagazine van 
de Zaanstreek. Het biedt maandelijks een compleet overzicht 
van alle (culturele) activiteiten in de Zaanstreek plus aandacht 
voor Zaanse hotspots, shopping, interviews en meer!   
Met een combinatie van print + online weet je zeker dat je je 
doelgroep optimaal bereikt. Daarom biedt UITdeZaanstreek 
ook advertentiemogelijkheden online in de digitale nieuws
brief en op de website uitdezaanstreek.nl.

UITdeZaanstreek is hét multimediale platform  
voor alle Zaankanters!

ADVERTEREN ONLINE

Doelgroep

Waarom adverteren?

€ 575

€ 175

€ 50 p. week € 50 p. week

€ 625 € 675

€ 300 € 300OPLAGE & BEREIK

Oplage:  6.000  
Bereik:  15.000 lezers
Verschijning:  11x per jaar op de 1e van de maand  
 Zomereditie is één uitgave juli+aug
Omvang:  32 pagina’s
Jaargang:  8
 Pick-up rate:  85% (door eigen verspreiding optimale controle)
 Verspreiding: Ruim 500 locaties, waarvan 250 afhaallocaties 
 Zie: uitdezaanstreek.nl/afhaallocaties
 E-nieuwsbrief: 600+ abonnees

Bekijk ook onze Mediadeals op de achterzijde!

TARIEVEN 2019
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UIT eten
Wil je je terras en restaurant vol zien  
stromen met gasten? Zet je horeca
zaak op de kaart in deze rubriek.

• Redactionele spread (dubbele pagina’s)
• Layout door redactie
•  Inclusief tekstschrijven en fotografie  

(foto’s ontvang je in hoge resolutie)
• Uitgelicht op de website (1 maand)
•  Online plaatsing in ‘UIT eten’ (1 jaar)

Van de Zaan
Maak van lezers klanten! Breng 
een specifiek Zaans product 
onder de aandacht middels een 
advertorial en communiceer 
hiermee meer over jouw product 
of dienst.

• Redactionele pagina
• Layout door redactie
• Alleen mogelijk voor producten
•  Producten worden redactioneel 

als ‘tip’ gecommuniceerd

UITstapjes
Heb je een bijzondere locatie voor 
evenementen, bedrijfsuitjes of 
familie dagen? Of organiseer je rond
leidingen, excursies of arrangemen
ten? Vertel het in deze rubriek.

• Redactionele pagina
•  Inclusief tekstschrijven  

(fotografie zelf aanleveren)
• Layout door redactie
• Uitgelicht op de website (1 maand)
• Online plaatsing in ‘UITstapjes’ (1 jaar)

Mediadeals
Promoot je  
evenement
Breng je evenement onder de 
aandacht! Met een combinatie van 
print + online weet je zeker dat je de 
doelgroep optimaal bereikt!

• 1/4 advertentie in het magazine 
• Uitgelicht op de website (1 maand)
• UITtip in de digitale nieuwsbrief

Nieuw in de Zaanstreek 
Ben je onlangs een winkel, horecagelegenheid of 
andere onderneming begonnen in de Zaanstreek? 
En wil je je doelgroep optimaal bereiken? In deze 
rubriek kun je als nieuwe onderneming een  
advertorial plaatsen voor een instaptarief.
 
• Redactionele pagina
• Inclusief tekstschrijven en fotografie
• Layout door redactie
• Uitgelicht op de website (1 maand)

€ 100

€ 50€ 75

€ 225

€ 600

CONTACT

Bij vragen, info over mogelijk-
heden of hulp bij aanleveren, 
contact onze Media Adviseur 
Willemijn Waij.
T: 06-403 126 45
E: willemijn@uitdezaanstreek.nl
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