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blijf aan, ga uit!

Uit in Eindhoven verrijkt, verbindt en bevordert cultuur in Eindhoven!
We zijn een positieve gesprekspartner voor cultuurorganisaties, publiek en belanghebbenden in de
omgeving. We signaleren, koppelen, stimuleren zónder politieke factor te zijn.
Uit in Eindhoven verzorgt de gratis krant en toont al het moois dat Eindhoven op cultureel - en
uitgaangsgebied te bieden heeft. Film, theater, concerten, festivals, exposities, workshops en
lezingen, alles staat in de Uitkrant. De uitgebreide agenda is toegankelijk en overzichtelijk en wordt
ontsloten op stadswebsite thisiseindhoven.nl en in diverse andere agenda’s.
Kiezen uit het grote Eindhovense culturele aanbod was nog nooit zo makkelijk. Blijf aan, ga uit!
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2017 – Jaargang 27
Content, media & redactie
Frank van Eersel, Claire van der Elst,
Soraya Viana Ferreiro en
redactieleden cultuurorganisaties
Eindredactie & sales
Lidy Lathouwers
(lidy@uitineindhoven.nl)
Vormgeving
20-02 Vormgevers
Verschijning
11 x per jaar
Oplage
vanaf 35.000 per editie
Verspreiding
Axender bezorgt 28.000 kranten
huis-aan-huis in Eindhoven
Tour de Ville brengt 7.000 kranten
naar ruim 800 verspreidpunten
(cultuurorganisaties, horeca,
openbare gelegenheden) in
Eindhoven, Best, Geldrop,
Helmond, Nuenen, Son en Breugel,
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Online verspreiding via Issuu,
persberichtgeving en social media
Losse nummers
Gratis
Bereik
> 100.000 per editie
Pickuprate
94%
Doelgroepen
• m/v tussen 18 en 35 jaar, wonend,
werkend of studerend in
Eindhoven, hoger opgeleid en
cultuurminnend. Dit betekent dat zij
interesse hebben in kunst, cultuur,
uitgaan, horeca en lifestyle
• Uit in Eindhoven biedt ook
inspiratie voor jonge gezinnen en
de ervaren cultuurliefhebber (35
jaar en ouder)
• bezoekers van Eindhoven en
gedifferentieerde doelgroepen:
Internationals en ouderen
Uitgever
Stichting Uit in Eindhoven
Deken van Somerenstraat 4
Eindhoven
+31 (0)40 266 96 07

info@uitineindhoven.nl

redactionele deelname in uit in eindhoven
Deelname aan de papieren krant, die we ook online distribueren, is het vertrekpunt
voor onze online promotie, onder andere op stadswebsite thisiseindhoven.nl,
in persberichtgeving en via digitale nieuwsbrieven, social media en issuu.
Uit in Eindhoven spant zich voortdurend in het bereik van je event, agenda-item
of redactionele bijdrage een zo groot mogelijke attentie en bereik te geven.
Er zijn twee vormen van redactionele deelname aan Uit in Eindhoven:
1.

Losse deelname

2.

Deelnemerscontract: in minimaal drie edities per seizoen
Een pagina in de Uitkrant staat gelijk aan 6 bladruimte-eenheden,
ofwel tot 900 woorden + beeld.
Eén bladruimte-eenheid is dan ook 1/6 pagina, ofwel 150 woorden + beeld.
Voor bijboeken buiten het contract geldt het tarief voor losse deelname
(zie schematische weergave op de volgende pagina’s).
Vanaf 11 eenheden per seizoen: basisdeelname
De minimale deelname is elf eenheden per seizoen.
Deze elf eenheden zijn vrij te verdelen over ten minste drie edities in het seizoen.
Ze vertegenwoordigen een waarde van € 1210 exclusief 6% btw.
Cultuurdeelnemers krijgen hun hele agenda gratis vermeld in krant
en op web (thisiseindhoven).
33 tot 66 eenheden per seizoen: € 220 korting
Deelnemers krijgen een korting van 6,7% als zij meer dan 33 eenheden
per seizoen afnemen. Deze korting vertegenwoordigt een waarde van € 220
en staat gelijk aan 1/3 pagina gratis, ofwel 300 woorden + beeld.
De korting is ook in te zetten voor:
- korting op de cover (€ 1100 ipv € 1320)
- korting op 4-pagina katern (€ 2420 ipv € 2640)
67 tot 131 eenheden per seizoen: € 660 korting
Deelnemers krijgen een korting van 10% als zij meer 67 tot 131 eenheden
per seizoen afnemen. Deze korting vertegenwoordigt een waarde van € 660
en staat gelijk aan 1 hele pagina gratis, ofwel 900 woorden + beeld.
De korting is ook in te zetten voor:
- korting op de cover (€ 660 ipv € 1320)
- korting op 4-pagina katern (€ 1980 ipv € 2640)
132 of meer eenheden per seizoen: € 2640 korting
Deelnemers krijgen een korting van 20% als zij 132 eenheden of meer
per seizoen afnemen.
Deze korting vertegenwoordigt een waarde van € 2640 en staat gelijk aan
2 covers gratis OF een 4-pagina katern gratis.

cover uit in eindhoven
€ 1320

cover 230 x 389 mm
Het aangeleverde coverbeeld moet voldoen aan de richtlijnen van de redactie.
De cover is alleen te opteren in combinatie met redactionele ruimte.
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online OP THISISEINDHOVEN.NL
Deelname aan de papieren krant (die we tevens ook online distribueren) is het vertrekpunt voor onze
online promotie, o.a. op stadswebsite thisiseindhoven.nl, persberichtgeving.
Wij spannen ons voortdurend in het bereik van uw event of agenda-item een zo groot mogelijke attentie
en bereik te geven.

je eigen katern IN UIT IN EINDHOVEN
Als deelnemer kan je tevens een katern reserveren, dat als insert meegaat in de Uitkrant.
Dit katern bevat 4, 8, 12 (of meer, met een veelvoud van 4) pagina's en kan worden uitgenomen teneinde
een festival of programmathema separaat te promoten.
De ervaring leert, dat dit een effectieve en efficiënte manier is om een oplage van >35.000 stuks onder
de aandacht te brengen bij een breed publiek.
Ter inschatting van de prijs kunnen de paginaprijzen zoals vermeld in dit document worden aangehouden, met als
stelregel: opmaak door ons = redactioneel tarief (voor deelnemers), opmaak door jullie = advertentietarief.
N.a.v. je wensen brengen we een offerte uit voor de meerprijs van een hogere oplage, het al dan niet uitnemen
van het katern en/of epecifieke distributie.
Overweeg je een katern op te nemen in Uit in Eindhoven?
Neem dan contact met ons op, we staan je graag te woord.

tenslotte, goed om te weten
• Bij eventuele wijzigingen van het format van de Uitkrant (bijvoorbeeld in formaat, papiersoort en
verschijningsvorm) worden de tarieven doorberekend naar de nieuwe formule.
Contractdeelnemers zullen in de loop van een seizoen niet met prijsstijgingen worden verrast,
wél kunnen nieuwe keuzes met betrekking tot de verschijningsvorm en/of nieuwe diensten
aan hen worden voorgelegd.
• Deelnemers aan Uit in Eindhoven zijn welkom om actief deel te nemen aan de redactie.
Elke maand is er een eindredactievergadering en op gezette tijden een hoofdredactie.
Daaraan doen afgevaardigden van de aangesloten cultuurorganisaties mee.
• Alle prijzen in dit formaten- en tarievenboek zijn exclusief 6% btw.
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redactionele deelname UIT in eindhoven

1/6 pagina

1/3 pagina

max 150 woorden

max 300 woorden

€ 140
losse deelname
(incl. gratis agenda- vermelding
in krant en op web)

€ 270
losse deelname
(incl. gratis agendavermelding in krant en op web)

€ 110
met deelnemerscontract

€ 220
met deelnemerscontract

1/2 pagina
max 500 woorden
€ 410
losse deelname
(incl. gratis agendavermelding in krant en op web)
€ 330
met deelnemerscontract
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redactionele deelname UIT in eindhoven

1/1 pagina
max 800 woorden
€ 800
losse deelname
(incl. gratis agendavermelding in krant en op web)
€ 660
met deelnemerscontract

4-pagina hartkatern
€ 3120
losse deelname
€ 2640
met deelnemerscontract
Meerdere pagina’s (veelvoud van 4) + bijzonderheden op aanvraag
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adverteren in uit in eindhoven
1/1 pagina advertentie
1/2 pagina advertentie

266 x 369 mm
266 x 180 mm

€ 990
€ 550

266 x 384 mm
266 x 180 mm

€ 1450
€ 800

4 x 266 x 384 mm

€ 3730

ACHTERzijde krant
1/1 pagina advertentie
1/2 pagina advertentie

4-pagina katern
4-pagina katern

AGENDA-VERMELDING
Standaard agendavermelding in krant en op web (stadswebsite thisiseindhoven.nl)

€ 15

uitineindhoven.nl

Deadlines 2017/2018

*
**
***
****

Editie

deadline

eindredactie

verschijnt

september 2017

ma 10 jul *

vr 18 aug

do 24 aug

oktober 2017

ma 21 aug

vr 15 sep

do 21 sep

november 2017

ma 25 sep

vr 20 okt

do 26 okt

december 2017

ma 23 okt

vr 17 nov

do 23 nov

januari 2018

ma 20 nov

vr 15 dec

do 21 dec

februari 2018

ma 18 dec**

vr 19 jan

do 25 jan

maart 2018

ma 22 jan

vr 16 feb

do 22 feb

april 2018

ma 19 feb ***

vr 16 mrt

do 22 mrt

mei 2018

ma 26 mrt

vr 20 apr

do 26 apr

juni 2018

ma 23 apr ****

vr 18 mei

do 24 mei

juli/aug 2018

ma 28 mei

vr 15 juni

do 21 juni

i.v.m. zomervakantie
15-7 t/m 27-8
i.v.m. kerstvakantie
23-12 t/m 7-1
let op: carnavalsvakantie 17 t/m 25-2
let op: meivakantie
28-4 t/m 6-5

aanleveren kopij krant
frank@twintignultwee.nl

info@uitineindhoven.nl

Kopij aanleveren

frank@twintignultwee.nl

aanleveren kopij web
info@uitineindhoven.nl

(agenda/web)
(kopij krant)

lidy@uitineindhoven.nl (afspraken bladruimte)
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