
Lezersprofiel

Uitagenda Rotterdam wordt hoofdzakelijk geschreven voor 

lezers (m/v) tussen de 25 en 45 jaar. Zij wonen in Rotterdam, 

zijn hoger opgeleid en zijn geïnteresseerd in cultureel uitgaan, 

horecabezoek en lifestyle. De Uitagenda biedt ook inspiratie 

voor jonge gezinnen en de ervaren cultuurliefhebber (>45 jaar).

JAARGANG 06

HARTSTIKKE GRATIS

NR 56 

Redactionele pijlers
Kunst, cultuur, uitgaan, eten, drinken, lifestyle, shoppen, kids,  

de stad en agenda.

Oplage & bereik
Oplage 55.000  

Verschijning  10x per jaar

Omvang 56 pagina’s

Bereik 1 12.000

Uitagenda Plus online 17.500 sessies per jaar

Abonnees 1.250

Losse nummers gratis

Jaarabonnement € 21,-

Verspreiding In theaters, concertzalen, musea,  

bibliotheken, leestafels, coffee zaken, 

horeca en beauty en hogescholen in 

de hele regio Rijnmond. Daarnaast ligt 

de Uitagenda in alle Rotterdamse en 

regiofilialen van Albert Heijn.

Verspreidingsgebied   Rotterdam, regio Rotterdam, Hoekse 

Waard, Drechtsteden en Delft.

Op vaste verspreidingspunten is  
de pickuprate 94%

Redactiepagina

De Uitagenda werkt: 89% van de lezers 
van de Uitagenda bezoekt minimaal 1x per 
jaar een culturele activiteit naar aanleiding 
van de Uitagenda.

Uitagenda Rotterdam is het gratis culturele magazine voor wat er te doen is in Rotterdam. Het biedt alles 
wat een inwoner van de grote stad interesseert: cultuur, shoppen, lekker eten en uitgaan. Het bevat de  
uitgebreide agenda en persoonlijke tips van Rotterdammers die helpen bij het maken van een keuze uit 
het complete aanbod van het culturele leven in de stad. 
Naast het  magazine verschijnt er bij iedere editie ook een Uitagenda Plus (plus.uitagenda.nl), met online 
extra’s zoals video’s, achtergrondinformatie en bonusmateriaal op tablet of PC.
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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.

Formaten  & tarieven*

Advertentievorm Staand bxh (in mm) Liggend  bxh (in mm) Tarief**(in €)

2/1 pagina (spread) n.v.t. 400 x 297 4.190,-

1/1 pagina 200 x 297 n.v.t. 2.160,-

1/2 pagina 84 x 256 173 x 132 1.270,-

1/4 pagina 84 x 128 n.v.t. 675,-

Agenda-/Redactiepagina***

1/2 agendapagina 84 x 256 173 x 132 1.580,-

1/4 agendapagina 40 x 256 173 x 64 840,-

1/8 agendapagina 40 x 124 84 x 64 475,-

1/16 pagina 40 x 64 84 x 35 340,-

Themablok 66 x 72 n.v.t. 475,-
Agendablok n.v.t. 40 x 35 250,-

*      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 editie en exclusief BTW.  
***  Incl. 25% toeslag voor voorkeurspositie.

Deadlines 2015
Uitagenda Rotterdam Reserveringen t/m Aanleveren advertentie Verschijningsdatum

januari/februari 8 december 8 december 23 december

maart 9 februari 9 februari 24 februari

april 9 maart 9 maart 24 maart

mei 13 april 13 april 28 april

juni 11 mei 11 mei 26 mei

juli/augustus 15 juni 15 juni 30 juni

september 10 augustus 10 augustus 25 augustus

oktober 14 september 14 september 29 september

november 12 oktober 12 oktober 27 oktober

december 9 november 9 november 24 november

Toeslagen
Plaatsing pagina 2 of 3  25%

Plaatsing rechterpagina  25%

Plaatsing op redactiepagina 25%

Voorkeurspositie  25%

Plaatsing achterpagina  50%

Advertorial (incl. redactie & opmaak) 50%

Advertorial
Net wat meer dan een advertentie. We vertalen uw  

boodschap in redactionele inhoud. Eventueel geplaatst  

bij voorkeursrubriek: podium, lifestyle, expo of eten!  

Mogelijk van 1/2 tot en met 2/1 pagina (spread).

Plusproposities: inserts en opplakkaarten
Geef uw folder of kaart een hogere attentiewaarde en 

stuur hem mee met de Uitagenda! Dit kan als insert of  

als opplakkaart. Tarieven op aanvraag.

Pakketten
In combinatie met andere producten kunnen verschillende 

pakketten worden samengesteld. We versterken advertenties 

met kwalitatief interessante redactionele content.

Overige advertentiemogelijkheden:
Culturele Affichering Rotterdam (CAR), Festivalkalender, 

Kids Uitagenda, Kids Uitmail, Museum Uitmail,  

Rotterdamfestivals.nl, Rotterdamsuitburo.nl en Uitmail.

Specificaties
-  Afmetingen van gekozen advertentie aanhouden,  

zonder snijtekens. 

-  Bij aflopende advertentie rondom 5 mm toevoegen  

i.v.m. afsnede, zonder snijtekens.

- Bladspiegel: 200 x 297 mm.

- Zetspiegel: 170 x 267 mm.

-  Materiaal: Certified PDF (geen pantonekleuren,  

beeld 300 dpi).

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


