ADVERTORIALS IN DE FILMKRANT
DECEMBER 2016

2017
De Filmkrant is sinds 1981 het grootste onafhankelijke Nederlandse filmblad voor een
breed publiek. Verschijnt 11 x per jaar in een oplage van 30.000 exemplaren en is gratis
verkrijgbaar in heel Nederland in filmtheaters, bioscopen, culturele centra en boek
winkels. Daarnaast wordt de krant in een extra oplage verspreid op alle belangrijke
filmfestivals in Nederland.
De Filmkrant wordt gemaakt door een 7-koppige redactie onder leiding van hoofd
redacteur Dana Linssen (redactie@filmkrant.nl) en een keur aan deskundige
freelancers. De Filmkrant is een uitgave van Stichting Fuurland (ISSN nr 0169-8109).
Advertorials worden geplaatst in de agendapagina's van De Filmkrant.

Specificaties

Betalingscondities

Genoemde prijs is onder voorbehoud en exclusief btw. Betalingstermijn binnen 30 dagen na
factuurdatum.
Alle opdrachten worden afgesloten overeen
komstig de regelen voor het advertentiewezen.
De uitgever behoudt zich het recht voor om kos
ten in rekening te brengen voor annuleringen
van reeds geplaatste orders na de reserverings
deadline.

Kop maximaal 30 tekens (incl. spaties en leestekens)
Tekst zonder foto maximaal 160 woorden, met foto maximaal 130 woorden (foto mag
geen logo zijn of bevatten)
Foto aanleveren als tiff, jpeg of pdf, raster minimaal 300 dpi
Kosten € 168,– ex 21% btw

Stichting Fuurland/de Filmkrant is niet aan
sprakelijk voor de inhoud van advertorials.

Tekst en beeld aanleveren bij Ilonka Bunda, info@filmkrant.nl

Jan Doense uitgever

t 020 623 0121 | m 06 5426 5661
e jan@filmkrant.nl

Verschijningstabel 2017

			Aanleveren
Editie		Verschijning
materiaal
#395 Januari/februari		
do 19/01
vr 06/01
#396 Maart		
do 02/03
vr 17/02
#397 April		
do 30/03
vr 17/03
#398 Mei		
do 04/05
vr21/04
#399 Juni		
do 01/06
vr 19/05
#400 Juli/augustus		
do 06/07
vr 23/06
#401 Augustus/september		
do 17/08
vr 04/08
#402 September/oktober		
do 14/09
vr 01/09
#403 Oktober/november		
do 12/10
vr 29/09
#404 November/december		
do 09/11
vr 27/10
#405 December/januari 2018		
do 21/12
vr 08/12

Advertentie-acquisitie

Reserveren
vr 23/12
vr 10/02
vr 10/03
vr 14/04
vr 12/05
vr 16/06
vr 28/07
vr 25/08
vr 22/09
vr 20/10
vr 01/12

