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Formaten
en
tarieven

Cover
236 x 390 mm
(beeld dient te voldoen aan de richtlijnen van de redactie)
(alleen te opteren in combinatie met redactionele ruimte)
€ 750,IN E I N D H O V E N

UIT IN EINDHOVEN
is dé uitgever van een compleet en actueel stadsprogramma voor kunst en
cultuur voor Eindhoven en omstreken.

IN EINDHOVEN

UIT IN EINDHOVEN vermeldt het programma van vrijwel alle culturele
instellingen in Eindhoven. Daarnaast worden er zoveel mogelijk evenementen
bekendgemaakt door UIT IN EINDHOVEN!
Buiten de functie van uitgever voor het Stadsprogramma Kunst & Cultuur heeft
de stichting UIT IN EINDHOVEN ook een verbindende rol tussen de culturele
instellingen van Eindhoven en omgeving en speelt een organiserende rol in Hallo
Cultuur, de instellingsoverstijgende opening van het culturele seizoen.
Alle activiteiten zijn erop gericht deze instellingen zo goed mogelijk met
communicatie te ondersteunen, met het oog op programma én met het oog op
samenwerking!
De stichting geeft elk jaar 11 edities uit van een krant op A3-formaat, die de
meest complete kunst- en cultuuragenda van de regio bevat. Deze krant heeft
een oplage van 42.000 stuks, waarvan 9.500 stuks wordt verspreid via meer dan
700 uitgiftepunten en ruim 200 wachtruimtes/leestafels in Son en Breugel,
Nuenen, Geldrop, Best, Waalre en Veldhoven en dankzij de zogenaamde
Cultuurroute terechtkomt bij relevante culturele instellingen, horecagelegenheden
en openbare gebouwen.
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Neem voor meer informatie over redactie, advertenties
en agenda contact met ons op.

De overige 32.500 stuks worden huis-aan-huis bezorgd in cultuurminnende
wijken in Eindhoven en Waalre. Daarnaast kent de actuele
www.uitineindhoven.nl dagelijks (vooral in de weekenden) een groot bereik en
blijkt de online versie van de krant uitermate goed gelezen te worden. Ook geven
we een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief uit. En als kers op de taart promoten
we ook nog een ruime selectie van het programma via Facebook, Twitter en
Stadsglossy Frits.
Binnen Nederland is uniek dat de Eindhovense culturele instellingen zélf kiezen
voor dit gezamenlijke communicatiekanaal, op eigen initiatief en zonder steun van
de gemeente. Daar zijn we hartstikke trots op en dit willen we graag behouden!

• Deelname aan de papieren krant (die we tevens ook online distribueren) is het vertrekpunt voor onze online promotie, o.a. op
uitineindhoven.nl en via Uit in Brabant.nl, persberichtgeving, Licht op Eindhoven, Frits, Howdo, Twitter etcetera.
Wij spannen ons voortdurend in het bereik van uw event of agenda-item een zo groot mogelijke attentie en bereik te geven.
• Een deelnemer kan tevens een katern reserveren, dat als insert meegaat in de Uitkrant. Dit katern bevat 4, 8, 12 (of meer, met een
veelvoud van 4) pagina's en kan worden uitgenomen teneinde een festival of programmathema separaat te promoten. De ervaring
leert, dat dit een effectieve en efficiënte manier is om een oplage van 42.000 stuks onder de aandacht te brengen bij een breed
publiek. Ter inschatting van de prijs kunnen de paginaprijzen zoals vermeld in dit document worden aangehouden, met als stelregel:
opmaak door ons = redactioneel tarief (voor deelnemers), opmaak door u = advertentietarief. N.a.v. uw wensen brengen we een
offerte uit voor de meerprijs van een hogere oplage, het al dan niet uitnemen van het katern en/of epecifieke distributie.
Overweegt u een katern op te nemen in Uit in Eindhoven? Neem dan contact met ons op, we staan u graag te woord.
• Alle prijzen zijn exclusief 6% btw.
• Agendavermelding in krant en op web: standaardgegevens € 10,- per item
• Deelnemers aan Uit in Eindhoven zijn welkom om actief deel te nemen aan de redactie. Elke maand is er een
hoofdredactievergadering en een eindredactie. Daaraan doen afgevaardigden van de aangesloten cultuurorganisaties mee.
• NB: Bij eventuele wijzigingen van het format van de uitcultuurkrant, bijvoorbeeld in formaat, papiersoort en verschijningsvorm worden
de tarieven doorberekend naar de nieuwe formule. Contractdeelnemers zullen in de loop van een seizoen niet met prijsstijgingen
worden verrast, wél kunnen nieuwe keuzes met betrekking tot de verschijningsvorm en/of nieuwe diensten aan hen worden
voorgelegd.
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REDACTIONEEL
IN EINDHOVEN

tekst + beeld van een (culturele) activiteit

1/6 pagina
redactionele kopij

2/6 pagina
redactionele kopij

max 150 woorden

max 300 woorden

€ 125,€ 100,- (contract, minimaal
3 edities per seizoen)

€ 250,€ 200,- (contract, minimaal 3 edities per seizoen)

3/6 pagina
redactioneel
max 500 woorden

Minimale deelname
De minimale deelname is 1/1 pagina per seizoen
(€ 600,-)(september t/m zomernummer).
Deze kan in meerdere edities opgespitst worden.

€ 375,€ 300,- (contract, minimaal 3 edities per seizoen)

Aanleveren beeldmateriaal
Het beeld dient van voldoende resolutie te zijn
voor drukwerk (300 dpi).
Aanleveren in jpg, pdf, eps etc. Afbeeldingen van
internet hebben een resolutie van 72 dpi en zijn
dus niet bruikbaar.

UIT IN EINDHOVEN
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REDACTIONEEL
6/6 pagina
redactioneel
max 800 woorden
€ 750,€ 600,- (contract, minimaal
3 edities per seizoen)
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ADVERTENTIES

aangeleverde advertentie als cPDF

6/6 pagina
advertentie BINNENWERK
266 x 369 mm
€ 900,-

3/6 pagina
advertentie
266 x 180 mm
€ 450,-

UIT IN EINDHOVEN
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ADVERTENTIES
1/6 pagina
advertentie

2/6 pagina
advertentie

85 x 180 mm staand

175 x 180 mm

€ 150,-

€ 300,-

1/6 pagina
advertentie
180 x 85 mm liggend

€ 150,-

afwijkende formaten in overleg
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6/6 pagina
advertentie ACHTERKANT

ACHTERKANT

266 x 384 mm

€ 1000,-

3/6 pagina
advertentie ACHTERKANT
266 x 180 mm

€ 500,UIT IN EINDHOVEN
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