Tarieven- en
formatenoverzicht
2019
- Westland
- Midden-Delfland
- Hoek van Holland
Door te adverteren in regionaal huis-aan-huisblad ‘Gezond Zijn / Beter Worden’ kiest u er voor om te
communiceren met een zeer brede doelgroep. 135.000 inwoners (!) zullen uw publicatie met bovengemiddelde
aandacht lezen. Van jong tot oud, iedereen heeft belang bij heldere informatie over gezondheid, zorg en
welzijn. GZBW verschijnt in de gemeenten Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland in februari, april,
juni, september en november. GZBW wordt verspreid in een oplage van 54.000 stuks en heeft hiermee het
grootste verspreidingsgebied in de regio. Gratis exemplaren zijn na verspreiding op te halen bij adverteerders,
buurt-informatiepunten en apotheken. De digitale versie is online te vinden op www.gzbw.nl

Tarieven en formaten
Advertentie

Formaat

Los

2 keer

1/1 pagina

250 x 333 mm.

€ 1535,-

€ 1493,-

3/4 pagina

250 x 253 mm.

€ 1163,-

1/2 pagina liggend

250 x 160 mm.

1/2 pagina staand

122 x 333 mm.

3/8 pagina

3 keer

4 keer

5 keer

€ 1474,-

€ 1457,-

€ 1443,- (per stuk)

€ 1142,-

€ 1126,-

€ 1115,-

€ 1104,- (per stuk)

€ 866,-

€ 846,-

€ 832,-

€ 824,-

€ 805,- (per stuk)

122 x 253 mm.

€ 745,-

€ 724,-

€ 714,-

€ 699,-

€ 689,- (per stuk)

1/4 pagina liggend

250 x 74 mm.

€ 475,-

€ 465,-

€ 455,-

€ 445,-

€ 435,- (per stuk)

1/4 pagina staand

122 x 160 mm.

1/8 pagina liggend

122 x 74 mm.

€ 285,-

€ 275,-

€ 265,-

€ 255,-

€ 245,- (per stuk)

1/16 pagina

122 x 31 mm.

€ 198,-

€ 187,-

€ 178,-

€ 168,-

€ 157,- (per stuk)

Prijzen zijn exclusief 21 % BTW. Voor aanvullende informatie over bovenstaande gegevens of het afsluiten van
een jaarcontract neemt u contact op met Peter Keijzer, tel. (0174) 516 512 of (06) 4102 1800.
Voor reservering of toezending materiaal: info@gzbw.nl
Postadres: Idee Reclame & Communicatie, Heimond 12, 2678 BJ - De Lier (www.ideereclame.nl)
Kijk voor eerder uitgebrachte edities op de website: www.gzbw.nl

