
Vijf keer per jaar een overzichtelijke kalender van Rotterdamse festivals met een korte  
beschrijving en algemene bezoekersinformatie in het Nederlands en Engels. 

Adverteren

Zie ommezijde

Festivalkalender 

Oplage & bereik 
Verschijning 5x per jaar

Oplage 22.000 - 25.000

Verspreiding  Culturele instellingen en centra in  

Rotterdam, Utrecht en Den Haag.  

Losse verspreiding op Rotterdam- 

The Hague Airport, in Groot-Rotterdam 

e.o., in horeca, bibliotheken, winkels, op 

Rotterdamse festivals en in centrum 

Rotterdam. Mogelijk meegeniet in 

Uitagenda (extra oplage van 55.000).

Advertentie



Deadlines 2014/2015

Editie Aanleveren advertentie Verschijningsdatum

december - februari 5 november 2014 20 november 2014

maart - mei 30 januari 20 februari

 juni - juli* 1 mei 22  mei

augustus - september 10 juli 24 juli

oktober - januari* 4 september 25 september

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 advertentie aanhouden.

-  1/1 pagina: 148 x 210 mm.  Gevouwen tot 148 x 210 mm.

-  Materiaal: Certified PDF (geen pantonekleuren,  

beeld 300 dpi).

Aanleveradres advertenties
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

Overige advertentiemogelijkheden:
Culturele Affichering Rotterdam (CAR)

Kids Uitagenda

Kids Uitmail

Museum Uitmail

Rotterdamfestivals.nl

Rotterdamsuitburo.nl

Uitagenda Rotterdam

Uitmail

Formaat & tarief *

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

1/2 pagina (back cover) 133 x 88 675,- 

1/2 pagina ( back cover ) 133 x 88 975,- *** 

*    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

**  Tarief is per editie en exclusief BTW.
***  Tarief indien festival kalender bij de uitagenda wordt meegeniet.

* Meegeniet bij Uitagenda, extra oplage van 55.000.


