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In navolging van de succesvolle krant “Dagje uit in de regio” brengt Rodi 
Media in 2020 een speciale krant met de leukste uittips in Noord-Holland.  
De bijlage komt vol te staan met de leukste tips voor een dagje uit 
in de regio. Activiteiten en evenementen uit de regio worden het hele jaar door 
gepubliceerd op het online platform www.dagjeuitinderegio.nl.

Presenteer uw bedrijf in deze bijzondere uitgave
• Uitgelezen mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren
• Huis-aan-huis verspreiding in verschillende regio’s
• 2.500 exemplaren per editie komen te liggen bij o.a. campings, 
 gemeentehuizen, restaurants en deelnemende adverteerders

Kies uw regio
Promoot uw activiteit of evenement in de regio naar keuze.

Tarieven  Verspr. 1/8 1/4  1/2 1/1
  gebied* 130 x 95 130 x 195 265 x 195 265 x 395

Schagen + Den Helder e.o. 67.000 ! 200,-  ! 305,- ! 515,- ! 930,-

Alkmaar + Beverwijk e.o. 153.700 ! 305,-  ! 515,- ! 825,- ! 1.555,-

Hoorn e.o. 86.800 ! 200,-  ! 305,- ! 615,- ! 1.035,-

Purmerend + Zaandam 136.300 ! 325,-  ! 585,- ! 1.070,- ! 1.950,-

Bovengenoemde tarieven zijn per plaatsing, inclusief full color en exclusief BTW. Bij inschakeling van 4 edities ontvangt u 5% combinatiekorting op bovengenoemde tarieven.
*Aantal te verspreiden exemplaren wijkt af van verspreidingsgebied door Nee/Nee stickers, afzetpunten en nieuwbouwwijken.

Gratis redactie met foto over uw bedrijf
Bij afname van een 1/2 advertentiepagina ontvangt u een gratis redactioneel artikel (150 woorden + liggende foto). 
Bij afname van een 1/1 advertentiepagina ontvangt u een gratis redactioneel artikel (300 woorden + liggende foto) 
Deze worden gratis doorgeplaatst op rodi.nl

Verschijningsdatum Zondag 5 juli 2020

Aanleveren advertenties Uiterlijk donderdag 18 juni 2020

Voor meer informatie of reserveringen kunt u contact opnemen met onze media-adviseurs. 
Telefonisch via 0226-333311 of per mail via advies@rodi.nl.

Hét offline en online 
platform voor activiteiten 

in uw regio

Plaats al uw
activiteiten gratis op
dagjeuitinderegio.nl


