Tarieven
Alles is mogelijk
Onderstaand de tarieven van onze meest voorkomende producten. Er is echter veel meer. Maatoplossingen
om een locatie aan te kleden, locatie-gadgets, promotie-teams, BtoB sampling, etc etc. Daarnaast is alles wat
je met papier en karton kan doen ook mogelijk met een freecard; magneet, stansen, pregen, samplen, game,
transparant, eetbaar en ga zo maar door. Kortom teveel om op te noemen. Neem voor speciale producties even
contact op met je accountmanager.
Waar:
Wij zijn te vinden op locaties waar mensen tenminste een uur verblijven. We hebben een freecard-netwerk van
zo'n 500 hele toffe uitgaansgelegenheden en ruim 1.000 middelbare scholen. Preview magazine is te vinden in
alle Pathe's, tal van andere bioscopen en de nodige uitgaansgelegenheden. Daarnaast kunnen we per periode
circa 6.000 cultuurposters kwijt door het hele land.
PRODUCT

MEDIAKOSTEN

FREECARDS / SCHOOLCARDS

Landelijk

¤ 0,08

Landelijk

¤ 0,0275

Regionaal

¤ 0,12

Overig

¤ 0,0341

Gesegmenteerd

¤ 0,10

Speciale producties

Op aanvraag

Wildcards

¤ 0,12

FREEVILT

PRODUCTIEKOSTEN

Speciale producties

Op aanvraag

Landelijk stand alone

¤ 0,08

Landelijk combi kaarten en of panelen

¤ 0,04

Regionaal stand alone

¤ 0,10

Op aanvraag

Regionaal combi kaarten en of panelen

¤ 0,05

TOILETPANELEN PER VLAK

A2

¤ 23,60

Maximaal per poster

SCHOOLPOSTERS PER VLAK

A2

¤ 21,50

Maximaal per poster

A3

¤ 13,50

Maximaal per poster

A2

¤ 16,50

Netto

A3

¤ 9,90

Netto

SPIEGELSTICKERS (STANDAARD 300x170) Per sticker

¤ 14,50

Vanaf (per sticker)

¤ 4,00

WOBBLERS

Per wobbler

¤ 9,50

Per Wobbler

¤ 2,25

SAMPLING

Op aanvraag

Vanaf 7,50 per
locatie

PREVIEW

Per 1/1 pagina

¤ 3.000,-

¤ 0,90
¤ 0,70

CULTUURPOSTERS PER VLAK
(na aftrek cultuurkorting)

Standaard kortingen
Bureaukorting
15%
Culturele korting
50%
Charitatieve korting
50%
Overige kortingen op aanvraag
(wij verlenen alleen korting op de mediakosten)

Even opletten graag
Productietijd voor standaard biervilten is 10 werkdagen. Speciale producties op aanvraag.
Alles wat niet standaard is kan langere productietijd vergen. Neem contact op met je account
manager. Boomerang produceert ook in opdracht en neemt ook drukwerkopdrachten aan.

