Advertentiemogelijkheden Hoogte80 Festival 2019

Over Hoogte 80 Festival
Van donderdag 30 mei t/m zondag 02 juni 2019 vindt de 11e editie van het
Hoogte80 Festival nabij de authentieke Arnhemse wijk de Geitenkamp plaats. In
stadspark Hoogte80 kunnen bezoekers vier dagen lang genieten theater, muziek,
literatuur, eten en drinken in de buitenlucht. Vorig jaar trok het festival ruim 25.000
bezoekers. Hoogte80 Festival staat bekend om de goede en toegankelijke sfeer, het
geweldige uitzicht over Arnhem en een cultureel diverse programmering. Het festival
is voor iedereen gratis te bezoeken en trekt daarom een breed publiek aan.
www.h80festival.nl
Bezoekersprofiel
Uitgebreid publieksonderzoek in 2018 toonde aan dat 75% van het publiek uit
Arnhem en Velp komt en 25% woonachtig is binnen een straal van 25 minuten
reisafstand van Arnhem. Grofweg is het publiek, aan de hand van MOSAIC-model, in
te delen in de volgende typen:
- Jonge Digitalen 17,5%
- Goed Stadsleven 16%
- Sociale Huurders 10%
- Kind & Carriere 9%
- Samen Starten 7,5%
- Rijpe Middenklasse 6,5%
- Welverdiend Genieten 6,5%
- Gouden Rand 6%
- Modale Koopgezinnen 5,5%
- Vergrijsde Eenvoud 5,5%
- Overig 10%
Adverteren in de Programmakrant
De gratis programmakrant van Hoogte80 Festival wordt dit jaar voor de zesde keer
uitgegeven door Hoogte80 Festival. De Festivalkrant telt zo’n 28 pagina’s, vol met
interessante interviews en artikelen. Deze uitgave belicht alle facetten van de elfde
editie van het Arnhemse festival en wordt gelezen door een breed publiek. De
programmakrant zal verschijnen in een oplage van ruim 35.000 exemplaren, wordt
huis-aan-huis in heel Arnhem Noord bezorgd en is in losse verspreiding in de gehele
stad en omliggende gemeenten verkrijgbaar. Tijdens het festival is de krant
uiteraard ook verkrijgbaar!

Formaat/Lengte
● Full colour Rheinisch (510 x 350).
● Digitale editie 2018 >
https://issuu.com/h80festival/docs/h80_festivalkrant_2018
● 28 pagina’s
● Oplage: +/- 35.000
● Huis aan huis verspreid (week 19, 27.236 stuks) in de volgende wijken:
6811 Centrum - 2.848
6813 Hoogkamp/Sterrenberg/Heyenoord - 1.348
6814 Gulden Bodem/Burg Transvaal Buurt - 1.634
6815 Alteveer/Cranevelt - 1.108
6816 Schaarsbergen - 326
6821 Sonsbeek/St Marten - 1.828
6822 Vogelwijk/Klarendal - 2.486
6823 Geitenkamp/Monnikenhuizen - 3.013
6824 Paasberg/Angerenstein/Molenbeke - 2.727
6828 Spijkerkwartier/Broek - 3.487
6881 Velp - 2.431
8.500 In losse verspreiding in diverse openbare gebouwen en culturele hotspots in
Arnhem e.o.
Tarieven
1/1 pagina (240 mm br x 325 mm hg) staand € 1349,1/2 pagina (240 mm br x 162,5 mm hg) liggend € 699,1/2 pagina (120 mm br x 325 mm hg) staand € 699,1/4 pagina (120 mm br x 162,5 mm hg) staand € 399,1/4 pagina (240 mm br x 81 mm hg) liggend € 399,1/8 pagina (120 mm br x 81 mm hg) liggend € 199,Alle bedragen zijn inclusief naamsvermelding op de website en exclusief btw.
Toeslag
Wilt u graag adverteren op de 2e of achterpagina? Dan rekenen wij een toeslag van
respectievelijk 10% en 20%.
Aanleverspecificaties
● Drukwerk afwerking: Geniet - Offset - 60 grams mat gestreken (iso 81c)
● Aanleveren materiaal: cPDF-bestand, illustraties, beeldmateriaal 200 dpi op
verkocht formaat.
● Aanleveren per mail via: info@h80festival.nl(boven de 5mb via We transfer)
● Deadline materiaal: dinsdag 23 april 2019, voor 10.00 uur
Interesse in bedrijfsarrangementen en/of sponsormogelijkheden?
Neem contact op met Harold Oddens
harold@h80festival.nl
06 52 53 98 53

