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In navolging van de succesvolle krant ‘Dagje uit in de regio’ brengt Rodi 
Media in 2022 een speciale krant met de leukste activiteiten in Noord-Holland.  
De bijlage staat vol met de leukste tips voor een dagje uit 
in de regio. Activiteiten en evenementen worden het hele jaar door 
gepubliceerd op 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 liggen onder meer bij 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 ! 231,-  ! 352,- ! 594,- ! 1.074,-

Alkmaar + Regio IJmond 174.000 ! 379,-  ! 649,- ! 1.025,- ! 1.945,-

Hoorn e.o. 86.800 ! 231,-  ! 352,- ! 721,- ! 1.195,-

Purmerend + Zaandam 136.300 ! 375,-  ! 677,- ! 1.235,- ! 2.252,-

Verschijningsdatum Week 25 2022

Aanleveren advertenties Uiterlijk dinsdag 14 juni 2022

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

Hét platform voor 
activiteiten in uw regio

Plaats al uw
activiteiten gratis op
dagjeuitinderegio.nl

NEEM
DEZE KRANTgratis

MEE!

HART VAN NOORD-HOLLANDEEN SPECIALE JAARLIJKSE UITGAVE VAN RODI MEDIA

Land van Fluwel: 

Kom maar op 
als je durft!

Blanckendaell Park:

meer dan een 
bezoekje waard

Dirkshorn

Forel-, karper-
en steurvissen

Een weekend 
Wadden

Doe mee en win

WWW.DAGJEUITINDEREGIO.NL

We gaan er 
weer op uit!

3 5 9 11

CONTENT OP RODI.nl
Via rodi.nl kunnen wij ook uw verhaal vertellen.  
Laat het op maat schrijven door onze redacteur 
of u levert zelf een artikel aan.

ONLINE ADVERTEREN • U krijgt een interview met onze redacteur
• Er komt een fotograaf langs voor de foto
• Het artikel wordt SEO geschreven  

(max 280 woorden)
• Het artikel plaatsen wij voor de betreffende 

gemeente in de printbijlage en op rodi.nl
• Inhoud artikel: koptekst, body (verhaal), afbeel-

ding, link naar website

v.a. € 350,-

• U levert een artikel aan, onze redacteur zorgt 
ervoor dat dit artikel max 280 woorden is

• Het artikel plaatsen wij Voor de betreffende 
gemeente in de printbijlage en op rodi.nl

• Inhoud artikel: koptekst, body (verhaal), 
afbeelding, link naar website 

v.a. € 185,-

Optie BOptie A


