OPVALLENDE
BUITENRECLAME

We hebben 40 loca es in Haaksbergen
en kunnen een prach g medium
aanbieden om uw bedrijf, vereniging
of evenement te promoten op
lantaarnpaalborden.

Op een vaste plek of ac ema g
een paar weken.

www.outsidemedia.nl

Verhuur weektarieven per week per lantaarnpaal

A

Verenigingen en niet commercieel
uit gemeente Haaksbergen

15,-

B

Haaksbergse bedrijven
en niet commercieel

30,-

C

Commercieel
buiten gemeente Haaksbergen

40,-

Jaartarieven per paneel

1 jaar

VOORWAARDEN WEEKTARIEVEN:
• Huurprijzen zijn per paal met tweezijdige ui ngsmogelijkheid
• Verhuur vanaf 10 sets
• Exclusief full color insert á 15,- per paneel
• Minimale huurperiode is 2 weken
• Huurprijzen incl. plaatsing/verwijderen
• Plaatsing op basis van beschikbaarheid
• Prijzen zijn exclusief 21% btw
• Betaling binnen 14 dagen

2 jaar

3 jaar

1 bord

500

475

450

2 borden, prijs per stuk

475

450

425

3 borden, prijs per stuk

450

425

400

4 borden, prijs per stuk

425

400

375

5 borden, prijs per stuk

400

375

350

We hanteren 3 tariefgroepen, te weten;
A Verenigingen, s ch ngen, culturele
instellingen, poli eke par jen, lokale
evenementen, charita eve en ideële
instellingen uit de gemeente Haaksbergen.
B Haaksbergse bedrijven, verenigingen,
s ch ngen, culturele instellingen, poli eke
par jen, charita eve en ideële instellingen.
Lokaal evenement zonder commercieel doel,
georganiseerd door externe par j buiten
de gemeente Haaksbergen.
C Bedrijven en commerciële instellingen
buiten de gemeente Haaksbergen.

PAS OP!
VOORWAARDEN JAARTARIEVEN:
• Huurprijzen zijn per paneel
• Exclusief full color insert á 11,- per paneel
• Minimale huurperiode is 1 jaar
• Huurprijzen incl. plaatsing/verwijderen
• Plaatsing op basis van beschikbaarheid
• Prijzen zijn exclusief 21% btw
• Betaling binnen 14 dagen

Speciﬁca es

: Full color reclame inserts voor lantaarnpaalbord

Bedrukking
Formaat
Opmaak/dtp

: Eenzijdig in full color op 3 mm polyprop wit
: 830x1200mm (zichtmaat 805x1155mm)
: Exclusief, we kunnen dit voor u verzorgen á 65,- per uur

Aanlevering

: Complete PDF op woensdag voor 16.00 uur
: Liefst een PDF-X1a, JPEG of TIF op formaat 830x1200mm
: Los materiaal, dinsdag voor 16.00 uur,
: u ontvangt woensdag een proefdruk ter goedkeuring.

Plaatsing/verw.
Prijs per stuk

: Op maandag, na gebruik worden de panelen overplakt.
: 15,00 inclusief plaatsing, exclusief 21% btw

Plaatsingskosten aangeleverde posters: 5,00 per stuk exclusief 21% btw

HIER
ADVERTEREN
WERKT
OMZET
VERHOGEND!

www.outsidemedia.nl
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