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Advertentiekosten De Kei 2019
Formaat (bxh)

Zwart-wit
losse
adv.prijs

Zwart-wit
12 keer
per jaar

Zwart-wit
heel jaar
elke uitgave

1/8 pagina

90 x 64 mm

€ 26,00

€ 24,00

€ 22,00

1/4 pagina

90 x 133 mm
185 x 64 mm

€ 38,50

€ 36,50

€ 34,50

1/2 pagina
1/2 pagina achterzijde

185 x 133 mm

€ 65,50

€ 62,50

€ 59,50

€ 78,00

€ 75,00

€ 71,00

1/1 pagina
1/1 pagina achterzijde

185 x 271 mm

€ 107,00

€ 102,00

€ 97,00

€ 125,00

€ 118,50

€ 112,50

Prijs per mm

Prijs per mm

Prijs per mm

€ 0,42

€ 0,39

€ 0,36

1-koloms-adv.
58 mm breed
uitsluitend op voorpagina

De Kei verschijnt 1 keer in de 14 dagen. Oplage 2930 exemplaren.
Marinda Kleen overhandigt
de iPad mini aanInformatie
winnares Helga Bolding.
Regelvermelding
Rubriek Belangrijke
(pag. 2, verdeeld over 2 kolommen) - Prijzen per jaar
2 regels: € 52,00 4 regels: € 94,00 6 regels: € 136,00
Een nieuw regioblad voor
Havelte,
Uffelte, Havelterberg
en Darp
3 regels:
€ 73,00
5 regels: € 115,00

De Kei

Naar aanleiding van een
gesprek dat wij
hadden
verschillende
in uwu bijgeleverde,
Bovenstaande
prijzen
zijn met
op basis
van kant inwoners
en klaar door
regio, hebben wij het initiatief
een regioblad
teMeerkosten
gaan makenvoor
vooropmaak
Havelte,zijn afhankelijk van het
voor onsopgepakt
verwerkbare
bestanden.
Uffelte, Havelterberg en
Darp.
aangeleverde
materiaal. Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.
Wijkverpleging Buurtzorg Havelte...
... zorg door een klein team met
De reacties zijn overweldigend. Somstukken hebben wij geen journalisten,
vertrouwde gezichten
mige ondernemers zijn nog wat terugfotografen of tekstschrijvers, het wordt
Op basis van 1 kolom (58 mm breed) € 0,26 per mm in de hoogte.
... zorg wordt vergoed door de zorghoudend en willen eerst een blad zien,
een blad voor uw regio, geschreven door
Min. advertentiebedrag € 7,50 (incl. BTW)
verzekeraar, u betaalt geen eigen
maar er zijn er ook die vanaf het begin
de inwoners. Schroom niet en mail uw
bijdrage
willen adverteren. U ziet
ze in dit eerste 68 nieuws naar
ons toe.
Noteboomstraat
Telefoon
0522 255 449
www.kleen.nl
... geen lidmaatschap nodig
nummer.
... ook voor hulpmiddelen
7941
XAvan
Meppel
drukkerij@kleen.nl
demolen@kleen.nl
Voor het bepalen van de
naam
dit
Wilt u adverteren
in De Kei? Kijk dan
Buurtzorg Havelte e.o. is 24 uur per dag
regioblad hebben we een prijsvraag
eens op www.kleen.nl/dekei voor onze

Particuliere advertenties

