
Grootste bereik voor de allerlaagste kosten !

Advertentie full color: v.a. €  125, 00   ( + opmaak GRATIS ! )

Adverteren in De Stratummer:

12.650 exemplaren HAH apart bezorgd  PLUS 2350 exemplaren los verspreid op winkeldisplay’s in alle Stratumse SUPERMARKTEN =  bereik van 90-95 % oftewel > 30.000 lezers !



        

Stadsdeelmagazine De Stratummer is een populair en 
inmiddels veelgelezen full color kwartaalmagazine in het 
stadsdeel Stratum. 
 
Het is een full-color magazine met een omvang van 16, 20 of 24 pagina’s. 
Het blad richt zich op een breed publiek en wil door inhoudelijke artikelen 
de betrokkenheid van de bewoners bij het stadsdeel Stratum bevorderen. 

De Stratummer heeft altijd minimaal 60% redactionele pagina’s en dus 
niet meer dan 40% advertenties en/of advertorials. Vaste rubrieken zijn 
o.a. ‘het interview’, ‘schoolprofiel’ en ‘de bewonerorganisatie’.

Als advertentiemedium is het specifiek gericht op de detailhandel en 
zorg– en overheidsinstellingen in Stratum zelf.

De Stratummer wordt verspreid in een oplage van 15.000 
exemplaren,  waarvan huis aan huis 12.650 exemplaren 

exclusief, dus zonder ander 
drukwerk, worden bezorgd 

door eigen bezorgers.

Om de 20% van de brievenbussen met 
een 

NEE/NEE sticker te compenseren worden 
2350  exemplaren 

verspreid via winkeldisplay’s  in o.a. alle 
Stratumse supermarkten.

Verspreiding:

NEE NEEMAAR WEL



        

5611 : 1900  stuks
5614 : 1250  stuks
5615 : 800  stuks
5643 : 2900  stuks
5644 : 3200  stuks
5645 : 1800  stuks
5646 : 800 stuks

Huis aan huis oplage: 12.650
Losse verspreiding via vijf supermarkten 
en ± 10 winkels: 2.350

Totaal oplage: 15.000

Aantal per postcodegebied (excl. NEE/NEE sticker)

Aantallen per postcode:



Tarieven en formaten: 

Hele pagina :  € 875, 00Halve pagina :  € 450, 00Kwart pagina :  € 235, 00Achtste pagina :  €  125, 00

Verschijningsdata: 

De Stratummer verschijnt 

steeds 

de derde maand van het 

kwartaal.

 Dus medio maart, juni, 

september en december. 

1/1 pagina aflopend = 212 x 299 mm (incl. 1 mm afloop) 

1/2 pagina liggend = 188 x 135 mm

1/4 pagina staand =  92 x 136 mm

1/8 pagina liggend =  66 x  92 mm

Bestanden uitsluitend 
aanleveren als JPG of 
PDF (volgens standaard 
PDF/X-1a:2001 met 
kleurprofiel “ISO Coated 
v2 300% (ECI)”

STAFFELKORTING:

1 x plaatsen = 100 % tarief 

2 x plaatsen =   95 % tarief 

3 x plaatsen =   90 % tarief 

4 x plaatsen =   85 % tarief 

Productie en acquisitie:

Bedragen exclusief BTW. Prijsopgave en levering volgens onze Algemene Leveringsvoorwaarden 
en de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie.

Uitgave: Stichting De Stratummer 
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