
Duitsland: 

Fietsblad Aktiv Radfahren 
 Oplage 48.000.  
 Kosten 1/4 pagina € 1.400,- en hele pagina € 5.200,-.  
 Drenthe verschijnt in het blad op 26 mei met een hele pagina.  
 Deadline 1 april, aanleveren voor 15 april. 

 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) 

 Oplage WAZ 518.000.  
 Kosten zijn afhankelijk deeleditie van de krant en formaat advertentie  

(voorbeeld € 18.300,- advertentie WAZ van 50 mm/120 mm).  
 Drenthe verschijnt met pagina in WAZ op 13 juni.  
 Deadline 1 april, aanleveren voor 15 april. Deadline deelname is 23 maart! Aanleveren voor 9 

april. 
 
Rheinische Post 

 Oplage 330.000.  
 Kosten 1/4 pagina € 2.250,- en € 4.000,- ½ pagina advertentie in de krant zelf.  
 Drenthe verschijnt met pagina in de fietsspecial Rheinische Post (verschijningsdatum volgt).  
 Deadline deelname is 23 maart! Aanleveren voor 9 april. 

 
Exclusieve online nieuwsbrief 
Nieuwsbrief naar 100.000 Duitse contacten. We sturen een exclusieve Drenthe nieuwsbrief rondom 
fietsen in Drenthe. Heeft u een concreet fietsaanbod voor Duitse gasten? Dan hebben we een plekje 
voor u. Wij hebben dan het volgende van u nodig: 

 Korte tekst van maximaal 250 tekens. 
 Een foto. 
 Link naar Duitse landingspagina waar uw fietsaanbod te vinden is. 
 Kosten voor deelname is € 250,-. Deelname is beperkt.  
 Deadline voor aanleveren van informatie in deze nieuwsbrief is woensdag 21 maart!  
 We kunnen ook voor u eventueel met uw partners in de campagne periode tussen 16 april 

en 30 juni 2018 een exclusieve nieuwsbrief uitbrengen voor € 1.200,- (doorlooptijd circa drie 
weken).  

 
Vlaanderen: 
 
Special in de Gazet van Antwerpen.  
In een fietspecial over Drenthe in de Gazet van Antwerpen komt Drenthe volop aan bod. In een 
special van 8 pagina’s hebben we een aantal pagina’s gereserveerd voor de mooiste Drentse 
fietsaanbiedingen. Wij hebben dan het volgende van u nodig: 

 Korte tekst. Tip: de Vlaming wil graag echt genieten dus denk aan heerlijk eten, tips uit de 
streek, goede kwaliteit. 

 Een foto. 
 Link naar landingspagina waar uw fietsaanbod te vinden is. 
 Kosten voor deelname is € 500,-.  
 Deadline voor deze special is eind maart 

 
Libelle flyer (najaar) 
Exclusieve mogelijkheid voor één ondernemer voor een halve pagina met een prachtig fietsaanbod 
passend bij het themajaar Werelds Erfgoed. Nadere informatie hierover volgt. 
 



Exclusieve online nieuwsbrief (najaar) 
Nieuwsbrief naar 100.000 Vlaamse contacten, verschijningsdatum 13 september. We sturen een 
exclusieve Drenthe nieuwsbrief rondom fietsen in Drenthe. Heeft u een concreet fietsaanbod voor 
Vlaamse gasten waarin u de Vlaamse gasten van het beste van Drenthe laat proeven? Dan hebben 
we een plekje voor u. Wij hebben dan het volgende van u nodig: 

 Kort tekstje van maximaal 250 tekens. 
 Een foto. 
 Link naar landingspagina waar uw fietsaanbod te vinden is. 
 Kosten voor deelname is € 250,-. 
 Deadline is 1 augustus. Deelname is beperkt!  
 We kunnen ook voor u eventueel met uw partners een exclusieve nieuwsbrief uitbrengen 

voor € 1.200,- (doorlooptijd circa drie weken).  
 
 

 

  


