ADVERTEREN IN DE FILMKRANT
JUNI 2021

2021
De Filmkrant is sinds 1981 het grootste onafhankelijke Nederlandse filmblad voor een
breed publiek. Verschijnt 11 x per jaar in een oplage van 25.000 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 vijfkoppige redactie onder leiding van hoofd
redacteur Ronald Rovers (redactie@filmkrant.nl) en een keur aan deskundige
freelancers. De Filmkrant is een uitgave van Stichting Fuurland (ISSN nr 0169-8109).

Formaten en tarieven advertenties ex 21% btw

Formaat		
b x h in mm*
bladspiegel 260 x 320
A 1/1 pagina (+5 mm rondom aflopend aanleveren)
B 1/2 pagina
118 x 300
C 1/2 pagina
240 x 148
D 1/4 pagina
118 x 148
E 1/4 pagina
240 x 72
F 1/8 pagina
118 x 72

Positie
staand
staand
liggend
staand
liggend
liggend

Prijs**
*** €2.500
€1.380
€1.380
€890
€890
€510

* Afwijkende formaten en speciale acties in overleg

Technische gegevens

Druk full colour rotatie-offset waterloos coldset
Papier 60 grs supercoated coldset
Specificaties cPDF volgens joboptions RODI_
VIGC-220-U-V2_v1_SNIJTEKENS.joboptions /
profiel ISOuncoated_VIGC_47L_220_v2.icc
(op aanvraag toegestuurd)
Resolutie afbeeldingen minimaal 200 dpi
Aanlevering via e-mail of wetransfer aan
lay-out@filmkrant.nl

Andere mogelijkheden
Website

De website filmkrant.nl werd in de afgelopen 12
maanden gemiddeld ± 207.000 keer bezocht.
280 k
270 k
260 k
250 k
240 k

** Personeelsadvertenties 15% korting

230 k

*** + 10% toeslag bij plaatsing op binnen- of achterzijde cover

220 k
210 k
200 k
190 k
180 k
170 k
160 k
150 k
140 k

JAN

DEC

NOV

OKT

AUG

JUL

110 k

JUN

120 k

SEPT

130 k
MEI

Reserveren
vr 07 mei
vr 18 juni
vr 13 aug
vr 10 sept
vr 22 okt
vr 19 nov
vr 24 nov

APR

Aanleveren
materiaal
vr 14 mei
vr 25 juni
vr 20 aug
vr 17 sep
vr 29 okt
vr 26 nov
vr 31 dec

MRT

			
Editie		Verschijning
#437 Juni 2021
wo 07 juni
#438 Juli/augustus 2021
wo 07 juli
#439 September 2021
wo 01 sept
#440 Oktober 2021
wo 29 sep
#441 November 2021
wo 10 nov
#442 December 2021
wo 08 dec
#443 Januari 2022
wo 12 jan

FEB

Verschijningstabel 2021

vanaf juni

Bron: www.filmkrant.nl/usage (Webalizer)

Banner op homepage

870 x 250 px liggend (computer) en
300 x 250 px liggend (smartphone)

per week € 100 | per maand € 300

Banner in nieuwsbrief
3.500 abonnees 

€ 500

Inserts
C

1/2 L = 240 x 148 mm

B

1/2 S = 118 x 300 mm

D

1/4 S = 118 x 148 mm

Uw eigen folder/mailing kan worden
meegestuurd met de Filmkrant naar de 1.000
donateurs of met de hele oplage van 25.000.

Katernen

In de Filmkrant kan een katern worden
opgenomen van 4, 8 of 12 pagina’s.
Zie voor alle info de flyer ‘Katerntarieven’.

Advertentie-acquisitie
Ilona van Genderen Stort
E

F

t 020 623 0121 | m 06 5202 5009
e ilona@filmkrant.nl

1/4 L = 240 x 72 mm

1/8 L = 118 x 72 mm

A 1/1 S aflopend =
bladspiegel 260 x 320 mm
+ 5 mm afloop rondom =
totaalbeeld 270 x 330 mm
Belangrijk: plaats tekst en
belangrijke beeldelementen
(zoals logo's) binnen de
zetspiegel 240 x 300 mm
(10 mm van snijlijnen)

4 Alle opdrachten worden afgesloten overeen
komstig de regels voor het advertentiewezen.
4 De uitgever behoudt zich het recht voor om
kosten in rekening te brengen voor annulerin
gen van reeds geboekte advertenties na de
reserveringsdeadline.
4 Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.

