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Sponsoring Trots Sint Tunnis
Ondersteunt u als bedrijf het initiatief van Dorpsraad Sint Tunnis om alle inwoners van Sint Anthonis te informeren, dan kunt u
Trots-sponsor worden. Dit houdt in dat uw bedrijfslogo naar keuze eenmalig, meerdere keren per jaar of in elke maandelijkse
uitgave in full colour op de speciale sponsorpagina van Trots Sint Tunnis wordt geplaatst.
Formaat

Afmeting (b x h)

Prijs*

Sponsorblokje
Sponsorblokje

87 x 47 mm		
87 x 47 mm		

€ 30,- (per losse plaatsing)
€ 300,- (jaarrond, 12 uitgaven per jaar)

*

Geen btw van toepassing.

Advertenties Trots Sint Tunnis
Wilt u uw bedrijf, product of dienst presenteren, organiseert u een evenement of wilt u inwoners van Sint Anthonis anderszins
extra informatie aanbieden, dan biedt Trots Sint Tunnis de mogelijkheid een full colour advertentie te plaatsen.
Er zijn drie formaten mogelijk:
Formaat

Afmeting (b x h)

Prijs*

1/4 pagina A4
1/2 pagina A4
1/1 pagina A4

87 x 130 mm
180 x 130 mm
180 x 267 mm

€ 95,€ 165,€ 300,-

*

Geen btw van toepassing.

Kiest u ervoor om jaarrond in elke uitgave hetzelfde formaat te adverteren, dan krijgt u per advertentie 10% korting.
Rekenvoorbeeld (voor 12 uitgaven): 12 x 1/4 pagina A4: 12 x € 95,- = € 1.140,- -/- 10% = € 1.026,Trots Sint Tunnis is het maandblad van Dorpsraad Sint Tunnis en verschijnt elk eerste weekend van de maand. Wilt u adverteren?
Lever uw advertentiemateriaal dan uiterlijk de 15e van de maand daarvoor aan. Het blad wordt in Sint Anthonis gratis huis-aan-huis
verspreid op alle 2.100 adressen door een eigen bezorgdienst (m.u.v. brievenbussen met een ‘nee-nee-sticker’).

Advertenties digitale kombord
Wilt u uw bedrijf, product of dienst presenteren, organiseert u een evenement of wilt u inwoners van Sint Anthonis anderszins
extra informatie aanbieden, dan kunt u ook adverteren op het digitale kombord van Sint Anthonis (dit staat bij de ingang van
het dorp aan de Dr. Verbeecklaan). Het tarief hiervoor bedraagt € 45,- per maand (geen btw van toepassing).

Sponsor worden of adverteren? Of wilt u meer informatie? Reageer!
adverteren@trotssinttunnis.nl
www.trotssinttunnis.nl

