Vergroot je zichtbaarheid met UIT Nijmegen
Het gratis uitgaansmagazine van Nijmegen en omgeving
Met een lezersbereik van 225.000 personen
UIT Nijmegen is hét gratis uitgaansplatform voor de regio
Nijmegen. Elke maand bieden wij lezers het overzicht
van de leukste culturele, smakelijke en swingende
evenementen én interessante achtergrondverhalen uit de
omgeving in één handig magazine.

Uitgaansmagazine UIT Nijmegen is een
uitgave van RAN Media die gratis wordt
verspreid via meer dan 600 afhaalpunten
in de regio Nijmegen. En heeft een
lezersbereik van ruim 80.000.

RAN Media is uitgever van o.a. huis-aanhuismagazines Hallo! Nijmegen, UIT Nijmegen,
Hallo! Collega en stadsmagazine Topzaken. Én
Arnhem en Nijmegen Business: dé zakenmagazines
van de regio Arnhem en Nijmegen die al meer dan
30 jaar verschijnen, beide 7x per jaar in een oplage
van 5000 exemplaren. Daarnaast beschikken wij
over een groot online platform waarmee we de
ondernemer én consument bereiken.
REDACTIEADRES
RAN Media | Hogelandseweg 88
6545 AB Nijmegen | 024 - 21 20 936
www.ranmedia.nl | info@ranmedia.nl
ONLINE PLATFORM
www.uitnijmegen.nl
Facebook: UITNijmegen
Instagram: @UIT_Nijmegen
CONTACTPERSONEN
Sales: Coen Pas | coen@ranmedia.nl
Danielle Schoonenberg | danielle@ranmedia.nl
Redactie: Heleen Kommers | heleen@ranmedia.nl

In combinatie met www.uitnijmegen.nl én de actieve social
media kanalen hoeft niemand meer een leuk evenement te
missen. Door de samensmelting van QV en samenwerking
met Hallo! Nijmegen kan UIT Nijmegen haar publiek het
beste bieden op uitgaansgebied zowel offline als online.
Het platform van UITNijmegen geeft 24/7 antwoord op de
vraag: Wat is er nu bij mij in de buurt te doen?
VERSPREIDING IN
Cuijk, Nijmegen, Grave, Deest, Weurt, Groesbeek, Heilig
Landstichting, Millingen aan de Rijn, Berg en Dal, BeekUbbergen, Persingen, Ooij, Leuth, Kekerdom, Malden,
Heumen, Molenhoek, Mook, Plasmolen, Middelaar, Gennep,
Ottersum, Milsbeek, Wijchen, Overasselt, Beuningen, Druten,
Elst, Lent, Oosterhout, Bemmel en Gendt.
TARIEVEN 2019
UIT Nijmegen biedt ondernemers, non-profit organisaties
en overheid de mogelijkheid om zichzelf te presenteren
door middel van een artikel, bedrijfsprofiel, advertentie of
agenda-item.
ONLINE PAKKET
Wij kennen als geen ander de invloed van online media.
Uitingen in ons magazine worden tevens online geplaatst,
maar het is ook mogelijk om apart online te adverteren
door middel van een banner of een gesponsord bericht via
onze website, net als acties via onze nieuwsbrief en social
media kanalen. Een online pakket* is ook mogelijk!
We bespreken graag de mogelijkheden.
Week

Maand

Persbericht website +
Social media share
Banner homepage

€ 75.-

€ 250,-

Ruim 80.000

Uitgelicht bericht
website (bovenaan)

€ 195,-

€ 325,-

VERSCHIJNINGSDATUM
Elke eerste van de maand

Premium event
homepage

€ 30,-

€ 110,-

LEZERSBEREIK:

Jaar

Los

€ 550,-

€ 150,-

* Online pakket bestaat uit een jaar lang een banner op homepage,
artikelen online en delen social media: € 550,-

MOGELIJKHEDEN ADVERTENTIES
Met een advertentie communiceer je jouw actie, dienst,
product, bericht of nieuwe imago naar onze lezers. Niet
de beschikking over een advertentie? Dan vormgeven wij
jouw advertentie voor een kleine meerprijs.
1x

2x

5x

12x

1/8 pagina

€ 150,-

€ 142,-

€ 135,-

€ 125,-

1/4 pagina

€ 225.-

€ 209,-

€ 199,-

€ 189,-

1/2 pagina

€ 425,-

€ 399,-

€ 379,-

€ 359,-

1/1 pagina

€ 795,-

€ 755,-

€ 715,-

€ 675,-

UIT Nijmegen plaatst jouw uitingen
bij de passende thema’s of speciaal
afgesproken pagina’s (zoals: cover
binnenzijde voor of achterkant).
De pagina’s van ons magazine zijn
modern opgemaakt waardoor jouw
boodschap sterk overkomt.
Via onze website, nieuwsbrief en social
media kanalen krijgt jouw redactionele
uiting nog een extra boost.
FORMATEN ADVERTENTIES

Onze studio maakt advertentie op: meerprijs vanaf € 75.-

Cover 2 € 895,- | Cover 3 € 895,- | Cover 4 € 995,-

MOGELIJKHEDEN BEDRIJFSPROFIELEN
UIT Nijmegen biedt bedrijven de mogelijkheid om zichzelf
te profileren door middel van een bedrijfsreportage. Je
kunt ons zelf tekst en foto(s) aanleveren, of je maakt een
afspraak met onze redactie en zij schrijven in samenwerking met jou de tekst en plannen de fotografie in. Dit voor
een nette meerprijs. Uiteraard verzorgen wij de vormgeving en sturen wij je een proefdruk. Afhankelijk van het
aantal woorden kunnen er meer of minder foto’s worden
geplaatst.
1x

2x

5x

12x

1/4 pagina

€ 295.-

€ 279,-

€ 259,-

€ 149,-

1/2 pagina

€ 495,-

€ 469,-

€ 445,-

€ 419,-

1/1 pagina

€ 995,-

€ 945,-

€ 895,-

€ 845,-

2/1 pagina

€ 1.395,-

€ 1.325,-

€ 1.295,-

€ 1.255,-

Coverstory

Op aanvraag

Wil je advies over je uiting of wil je je (ook) bij de
zakelijke markt presenteren? Wij helpen je graag!

Jouw event in de agenda van UIT?
Stuur jouw agenda-item
in vóór elke
15e van de maand
Wil je gegarandeerde plaatsing in het magazine?
Neem dan contact op via info@uitnijmegen.nl.

WWW.QVNIJMEGEN.NL/ACTIVITEIT-AANMELDEN

1/2 l
190 x 120
1/1
210 x 270

1/4 l
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90 x 55

OVERZICHT (b x h)

1/4 s
90 x 120
1/2 s
90 x 270

1/1:
1/2l:
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1/4s:
1/4l:
1/8:

210 x 280 mm
190 x 120 mm
90 x 270 mm
90 x 120 mm
190 x 55 mm
90 x 55 mm

DEADLINE MATERIAAL:
Elke 15e van de maand
AANLEVERSPECIFICATIES
De advertenties aanleveren als certified
PDF. Afbeeldingen moeten omgezet zijn
naar CMYK met een minimale resolutie
van 300 DPI.
Voor reportages graag tekst in Word
en beelden los aanleveren in hoge
resolutie. Al het materiaal graag
aanleveren via studio@ranmedia.nl
o.v.v. UIT.

