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Meer informatie over KustNU én TexelNU:

Tarieven KUSTFINDER app:

Vermelding per categorie:    € 250
Elke extra categorie:     € 150
Maken foto’s ten behoeve van de app:  € 100 (verzorgd door een professionele fotograaf)

Per vermelding vijf foto’s (minimaal 1-2 MB) inclusief omschrijving, NAW-gegevens, navigatie, bellen, mailen en doorlink naar eigen website.

Tarieven KUSTFINDER PLUS  (app + KustNU kranten):

KustNU zomer, KusteJET:   + € 250 per categorie per editie

Rekenvoorbeeld: 

1x vermelding KUSTFinder € 250 + KustNU zomer € 250  = € 500

All-in: 
1x vermelding KUSTFinder + KustNU zomer +  KusteJETZT = € 750 min € 50 korting = € 700 totaal voor beide edities!

 

Ken je KUSTFinder al? Wij ontwikkelden voor ons merk KustNU een app waarin jouw bedrijf goed vindbaar is voor bezoekers. 
KUSTFinder tipt toeristen over de leukste bedrijven en locaties in de Kop van Noord-Holland. Snel te vinden via een kaartje of een 
zoekmenu. De app zorgt voor de optimale verbinding tussen de papieren KustNU-krant en online presentaties van jouw bedrijf of 
product. Je kunt ook kiezen voor een vermelding in KUSTFinder in combinatie met een van onze mediapakketten. 

KUSTFinder helpt je door de Kop van Noord-Holland

< Voorbeeld vermelding in KustNU krant

Tarieven 2018

www.ziltezaken.nl



Toeristen in de Kop van Noord-Holland worden op hun wenken bediend met KustNU, een trendy tabloid. KustNU 
staat vol boeiende interviews, leuke weetjes, bijzondere fotografie en veelzijdige informatie over evenementen en 
toeristische mogelijkheden. KustNU onderscheidt zich door z’n fraaie vormgeving en frisse eigentijdse uitstraling en 
wordt verspreid op ruim 60 punten in de Kop van Noord-Holland. Niet voor niets is KustNU het meest gelezen gratis 
blad onder toeristen!

KustNU richt zich ook op de Duitse gast. Dat doen we met KüsteJETZT. Met daarin per uitgave het mooiste 
en beste wat de Kop van Noord-Holland onze Duitse gasten te bieden heeft.

Prijzen en mogelijkheden
Type                       breedte x h oogte                Per editie
1/1 pagina 268 x 390 mm € 1.100 
2/3 pagina 236 x 225 mm € 900 
1/2 pagina 236 x 175 mm € 700
1/3 pagina  236 x 115 mm € 600 
1/4 pagina 116 x 175 mm € 500   
2/9 pagina 158 x 115 mm € 400
1/9 pagina 75 x 115 mm € 300
IM voorpagina 78 x 043 mm € 300

De twee KustNU’s verschijnen in 2018:
KustNU zomer (150.000): medio april   
KüsteJETZT (75.000): medio mei

Verschijningsdata onder voorbehoud 

Extra’s:
Achterpagina: + 25% opslag van 1/1 paginatarief 
Advertorials: + € 300 bovenop advertentietarief 
Advertorials zijn mogelijk voor 1/3, 1/2, 2/3 en hele pagina

Alle prijzen zijn excl. BTW en vormgeving

KustNU Krant, jaaroplage 150.000

KustNU ook in het Duits, jaaroplage 75.000

KUSTNU IS 

VERKRIJGBAAR OP RUIM 

100 LOCATIES IN DE KOP

TexelNU bestaat tien jaar! Vanaf de start is de TexelNU Krant een succesnummer. Populair bij toerist én Texelaar. 
Een dikke krant die drie keer per jaar in een Nederlandse uitgave verschijnt en nog een keer in een Duitse en een 
Engelse editie. Boordevol opmerkelijke verhalen over het eiland en de Texelaars. 
TexelNU gaat voor echt Tessels: met insidertips en opmerkelijke verhalen. De onderwerpen worden vanuit een 
bijzondere invalshoek belicht, waardoor de lezer Texel op een andere manier leert kennen. En juist dat maakt deze 
krant ook zo aantrekkelijk voor de Texelaar zelf. De gratis krant wordt verspreid via een groot aantal meeneempunten 
op drukbezochte locaties, waaronder de TESO-boot. De krant is tevens te bestellen via onze webshops.

Prijzen en mogelijkheden
Type                       breedte x h oogte                Jaartarief
1/1 pagina 268 x 390 mm € 5.500 
2/3 pagina 236 x 225 mm € 4.250 
1/2 pagina 236 x 175 mm € 3.750  
1/3 pagina  236 x 115 mm € 2.650 
2/9 pagina 158 x 115 mm € 2.150
1/9 pagina 75 x 115 mm € 1.375

Bovenstaande tarieven zijn voor alle vijf de edities: 
3x TexelNU, 1x TexelJETZT, 1x TexelNOW

De vijf TexelNU’s verschijnen in 2018:
TexelNU voorjaar (50.000): medio maart  
TexelNU zomer (100.000): begin juli
TexelNU winter (50.000): begin november  
TexelJETZT (25.000): medio mei
TexelNOW (25.000): medio mei

Verschijningsdata onder voorbehoud 

Extra’s: idem KustNU

TexelNU Krant, jaaroplage 250.000, vijf edities in drie talen

TEXELNU IS 
VERKRIJGBAAR OP RUIM 

130 LOCATIES OP TEXEL.

KustNU heeft ruim 1.800 volgers (peildatum 1/2/2018)
KustNU kan uw bedrijf onder de aandacht brengen van haar volgers
Samen met u kunnen wij leuke acties bedenken en uitvoeren
KustNU kan uw eigen Facebook-pagina promoten

KustNU Facebook

NIEUW

Een fietskaart van de Kop van Noord-Holland die je niet alleen mooie fietsroutes biedt, maar waarmee je ook profiteert 
van leuke doetips. De Fietskaart is al jaren een succesnummer en vindt gretig aftrek bij een grote groep Kopbezoekers. 
 Bedrijven kunnen zich op een heldere manier presenteren op de kaart voor een aantrekkelijk tarief. 

KustNU Fietskaart, jaaroplage 50.000, succes verzekerd

Prijzen en mogelijkheden
Type  breedte x hoogte Tarieven
Advertentie S   92 x 23 mm €     250 
Advertentie M  92 x 38 mm €     300 
Advertentie L   92 x 60 mm €     450
Advertentie XL  92 x 165 mm  € 550
Advertentie achterzijde  92 x 165 mm  € 900
Google ballon op de kaart    €      250

• Circa 50 verspreidingspunten in de Kop
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