
ADVERTEER ADVERTEER MOGELIJKHEDENMOGELIJKHEDEN
Stel eenvoudig je eigen campagne samen. 
Er kan gekozen worden tussen:

 Advertentie in de krant
 Content in de krant & op rodi.nl
 Display advertising (banner)campagne

WEEKPLANNINGWEEKPLANNING

Sfeervolle 
special met lokale 
acties en knallende 

kortingen!

Creëer je eigen campagne!
Tijdens de Spektakel Weken van Rodi komen in negen weken alle evenementen, feestdagen en actiedagen voorbij. 

Vanaf week 45 tot en met week 1 van 2023 worden alle specials gebracht onder één thema ‘Rodi’s Spektakel Weken’.  
De thema’s zijn: WK voetbal 2022, Black Friday, Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw! Hieronder staat precies wanneer 

welk thema aan bod komt en welke adverteeropties er zijn.

Elk thema krijgt een herkenbare uitstraling zodat je kunt inhaken en 
word je onderdeel van een overkoepelende sfeervolle special!

RODI’SRODI’S SPEKTAKEL  SPEKTAKEL WEKEN!WEKEN!

STEL OP DE VOLGENDE 
PAGINA EENVOUDIG JE 

EIGEN CAMPAGNE SAMEN

WEEK 50 & 51

KERST

WEEK 46 & 47

BLACK FRIDAY

WEEK 47 & 48

SINTERKLAAS

WEEK 01 - 2023

 GOED BEGIN 2023

WEEK 51 & 52

OUD & NIEUW

WEEK 45, 46 & 47

WK VOETBAL

Adverteer minimaal 4x in de krant en profiteer van 20% korting!



Doe
mee en 

win!

Adverteer
al vanaf 

€ 70,-

EEN KEUZE GEMAAKTEEN KEUZE GEMAAKT OF GEÏNTERESSEERD  OF GEÏNTERESSEERD 
IN MEER IN MEER INFORMATIEINFORMATIE??

Neem contact op met je media-adviseur voor meer informatie over bijhorende tarieven.

 Tel: 0226-333 311  advies@rodi.nl  www.rodimedia.nl

Creëer je eigen campagne!

ADVERTENTIE ADVERTENTIE IN DE KRANTIN DE KRANT
Advertentie formaten: 

 1/8 pagina  1/4 pagina  1/2 pagina  1/1 pagina

 Profiteer van het grote bereik via huis-aan-huis
 Voor lokaal nieuws pakt de lezer eerst de krant
 Regelmatig adverteren zorgt voor herkenbaarheid van 

je bedrijf

CONTENT CONTENT IN DE KRANTIN DE KRANT +  + OP RODI.NLOP RODI.NL
Keuzes: Partnerbijdrage of Branded Content:   1/4 pagina  1/2 pagina

 Jij bepaalt de inhoud – zowel tekstueel als beeld
 Jouw artikel wordt opgemaakt als redactioneel artikel, waardoor 

jouw boodschap goed zichtbaar is voor potentiële klanten
 Door te kiezen voor de combinatie print + online versterk je jouw 

boodschap
 De content wordt SEO-proof geschreven en draagt bij aan je 

vindbaarheid in Google

RODI’SRODI’S
SPEKTAKELSPEKTAKEL

WEKEN!WEKEN!

ADVERTEER MET EEN ADVERTEER MET EEN 
BANNER OP RODI.NLBANNER OP RODI.NL
Plaats je banner op rodi.nl:   Vanaf 75.000 impressies

 Je vergroot de naamsbekendheid van je bedrijf
 Verschillende formaten
 Kom vaak in beeld bij de doelgroep zodat 

die op een later moment aan je denkt
 Bereik de doelgroep ook digitaal

Adverteer 
minimaal 4x 

in de krant en 

profiteer van 

20% korting!


