
Het Rotterdams Uitburo heeft drie digitale nieuwsbrieven: Uitmail (wekelijks),  
Museum Uitmail (maandelijks) en Kids Uitmail (voor elke schoolvakantie).  

Online adverteren

Zie ommezijde

uitmail rotterdam

Bereik 

Verschijning 12x per jaar, 1e week van de maand

Abonnees 5.583

Bereik 

Verschijning 6x per jaar, rond de vakanties

Abonnees 9.555

Bereik 

Verschijning 52x per jaar op donderdag

Abonnees 14.500

Uitmail
Wekelijks ontvangen abonnees informatie over nieuwe  

voorstellingen, concerten, exposities, festivals en films. 

Kids Uitmail
Vlak voor iedere schoolvakantie vertelt de Kids Uitmail  

alles over wat er voor kinderen te doen is bij de Rotterdamse 

culturele instellingen.

Museum Uitmail
Iedere maand ontvangen de abonnees van de Museum  

Uitmail een overzicht van de leukste Rotterdamse  

museumtips, nieuwe tentoonstellingen en winacties.

Uit onderzoek blijkt dat 50% van de  
lezers activiteiten bezoekt n.a.v. tips  
in de Uitmail.
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tip

Button



Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid  
in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers.  

Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een breed publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam.

Pakketten
In combinatie met andere producten kunnen verschillende  

pakketten worden samengesteld.

Specificaties
- Afmetingen van gekozen advertentievorm aanhouden.

- Plaatjes van max. 50 KB.

-  Voor (video)tip: Beeld van max. 50 KB, link naar video  

op YouTube of Vimeo en persbericht of tekst.

- Bij flash banner: max. 50 KB met clicktag op de button.

- Materiaal min. 1 week voor plaatsing aanleveren.

Overige advertentiemogelijkheden:
Culturele Affichering Rotterdam (CAR)

Festivalkalender

Kids Uitagenda

Rotterdamfestivals.nl

Rotterdamsuitburo.nl

Uitagenda Rotterdam

Formaten & tarieven*

Advertentievorm Formaat bxh (in pixels) Tarief** (in €)

Button 238 x 238 350,-

Banner 493 x 238 450,-

(Video)tip*** 450,-

*    Voor leden van het Rotterdams Uitburo gelden andere tarieven. Voor meer informatie over lidmaatschap Rotterdams Uitburo  
kunt u contact opnemen met Cynthia Dekker cynthia@rotterdamfestivals.nl, tel. 010 433 25 11

**  Alle tarieven zijn per week en exclusief BTW.
***  Beeld van max. 50 KB, link naar video op YouTube of Vimeo en persbericht of tekst.

Schoolvakanties 2015

Schoolvakantie Datum

Kerstvakantie 2014 20 december 2014 t/m 4 januari 2015  

Voorjaar 21 februari t/m 1 maart

Mei 2 t/m 10 mei 2015  

Zomer 11 juli t/m 21 augustus

Herfst 17 t/m 25 oktober  

Kerstvakantie 19 december t/m 3 januari 2016  

Aanleveradres advertentie
materiaal@rotterdamfestivals.nl

Contact
Wilt u meer weten over de advertentiemogelijkheden,  

combinatiepakketten en partnerships van het  

Rotterdams Uitburo en Rotterdam Festivals? 

Neem dan contact op met:

Suzanne Baerends

suzanne@rotterdamfestivals.nl / T (06) 10 63 33 96

Carsten van Rossen

carsten@rotterdamfestivals.nl / T (06) 52 62 11 06


