
Culturele Affichering Rotterdam (CAR) biedt royale aanplakmogelijkheden voor affiches  in Rotterdam. 
Ook kunt u peperbussen in het centrum bij ons huren. Culturele instellingen kunnen zich zichtbaar en 
betaalbaar presenteren.  Het resultaat is een hoge attentiewaarde voor het realiseren van de beoogde 
communicatie.

Adverteren

Zie ommezijde

Culturele affichering
rotterdam (CAR)

Alle plakplaatsen worden gecontroleerd en bijgehouden door CAR waardoor beschadigde of weggeplakte affiches snel worden 

vervangen. Voor het publiek is het duidelijk dat dit de plaatsen zijn waar de culturele sector zich presenteert. Dat komt de effectiviteit 

van de campagne ten goede.



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.

Toeslag
Het plakken van (datum)stroken, per 50 affiches € 25,-.

Specificaties
-  Afmetingen van gekozen standaard affiche formaat  

aanhouden, houdt rekening met een vrije ruimte van  

ongeveer 1,5 cm aan de randen rondom.  

Dit i.v.m. het plaatsen in klapframes.

-  Lever 25% extra affiches aan om eventuele beschadigde 

affiches te kunnen vervangen.

- Billboard specificaties op aanvraag.

-  Wij adviseren u uw posters te laten drukken op minimaal  

110 grams en maximaal 130 grams papier.

Aanleveradres affiches
Alle affiches dienen uiterlijk vijf dagen voor plakdatum  

te worden aangeleverd bij:

Kooyman Publibiteit, Zegenstraat 53b, 3082 XP Rotterdam.

Wij verzoeken u het weeknummer en de naam van de  

campagne op de rol posters te noteren.

Contact
Wilt u meer weten over de afficheringsmogelijkheden,  

of wilt u reserveren? 

Neem dan contact op via car@rotterdamfestivals.nl

of T (010) 433 25 11.

Formaten & aantallen

Formaat bxh (in mm) Per A0 frame Per A2 frame Per B1 frame Per peperbus

Billboard*** 4200 x 3540 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 affiche

A0 840 x 1180 1 affiche n.v.t. n.v.t. 15 affiches

B1 700 x 1000 1 affiche 
met witrand n.v.t. 1 affiche 24 affiches

A2 420 x 590 n.v.t. 1 affiche n.v.t. 60 affiches

*** Prijs op aanvraag.

Overige advertentiemogelijkheden:
Festivalkalender

Kids Uitagenda

Kids Uitmail

Museum Uitmail

Rotterdamfestivals.nl

Rotterdamsuitburo.nl

Uitagenda Rotterdam

Uitmail

Tarieven*

Tariefgroep A0 of B1** (in €) A2** (in €) Peperbus** (in €)

50 vlakken, 2 weken 50 vlakken, 2 weken Per peperbus, 2 weken

A 1.000,-   750,- 142,50

B 575,- 435,- 102,50

C 380,- 285,- 102,50

*    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, T (010) 433 25 11

**   Alle tarieven zijn exclusief BTW.   
NB: Maximaal 200 vlakken per campagne.

Tariefgroepen
A.  Semi commerciële culturele instellingen / evenementen c.q. instellingen / evenementen gevestigd buiten Rotterdam.

B.  Culturele evenementen / instellingen met een subsidie van € 45.000,- of meer en gevestigd in Rotterdam. 

C.  Culturele evenementen / instellingen met een subsidie van minder dan € 45.000,- gevestigd in Rotterdam.


