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Maatschappelijk verantwoord adverteren.

Fijnaart Lokaal
Stichting Fijnaart Lokaal is een lokaal platform voor Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en 
Zwingelspaan. Wekelijks wordt er gratis een huis-aan-huis krant bezorgd. Daarnaast is er 
een interactieve website. De krant hee� een oplage van ca. 3.200 exemplaren. De website is 
uiteraard onbeperkt beschikbaar. De Stichting Fijnaart Lokaal hee� geen winstoogmerk. 
Alle betrokkenen werken belangeloos mee. Uiteraard is de doelstelling van dit lokaal 
initiatief om de leefbaarheid van de betrokken gemeenschap te vergroten. Zowel de krant 
als de website hebben voornamelijk een informatief karakter en zijn voornamelijk gericht 
op onderwerpen in en rondom Fijnaart. 

Maatschappelijk betrokken partijen en vrijwilligers
Meerdere Fijnaartse bedrijven, instellingen en personen zetten zich kosteloos in om  Fijnaart 
Lokaal in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De opmaak en lay-out van de 
krant wordt verzorgd door Haas Reklame. Het online platform wordt volledig beheerd door 
YZ Communicatie. Los van deze bedrijven werken er veel vrijwilligers mee aan redactionele 
stukken, fotomateriaal en andere content voor beide media. Wij zijn continue op zoek naar 
betrokken vrijwilligers.

Adverteren/ondersteunen
Dit lokale initiatief wordt gemaakt en verspreid zonder winstoogmerk. Uiteraard dienen er 
wel kosten gemaakt te worden, voor o.a. het drukken en bezorgen van de krant. Om die 
reden kunnen we niet zonder adverteerders.
Adverteren hee� meerdere voordelen. Lokale doelgroepen direct worden aangesproken. In 
verhouding met regionale media is het bereik veel groter en tegen lagere kosten. Daarnaast 
dragen bedrijven op deze manier direct en actief mee aan het behoud van deze lokale media 
en zo ook de leefbaarheid van de kernen.



Mogelijkheden van adverteren
Stichting Fijnaart Lokaal biedt adverteerders meerdere mogelijkheden. Dit kan fysiek in de 
krant, online op het platform of een combinatie van beide. Aangezien advertenties de 
belangrijkste bron van inkomsten zijn, willen we dit graag zo aantrekkelijk mogelijk maken.
Uiteraard resulteert regelmatig adverteren in een bepaalde herkenbaarheid (de kracht van 
herhaling). Daarom werken we met advertentiepakketten. Om deze manier hopen we dat 
een stabiele groep adverteerders ons een bepaalde mate van zekerheid biedt.

• Prijzen zijn exclusief BTW en per plaatsing.
• Uitgaande dat de advertenties digitaal en productieklaar worden aangeleverd.
• Tegen speciale meerprijs kan de opmaak door ons worden verzorgd.
• Vanaf 1/2 pagina en 12 plaatsingen per jaar kunnen we een redactioneel artikel met
  foto plaatsen.
• Combinatiepakketten zijn mogelijk.
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Aanleverspecificaties van uw advertentie
Voor het beste resultaat dient u de volgende specificaties aan te houden bij het aanleveren van 
uw advertentie:

PDF:
Opmaak in juiste formaat, zie verderop in deze flyer.
Standaard: PDF/X-1a:2001
Compatibiliteit: Acrobat 4 (PDF 1.3)
Afbeeldingen: 300 dpi 

JPG:
Opmaak in juiste formaat, zie verderop in deze flyer.
Resolutie: 300 dpi

Indien uw bestand niet voldoet aan deze specificaties kan dat van invloed zijn op de 
drukkwaliteit van uw advertentie!

VRAGEN?
Neem dan contact op via:

advertentie@fijnaartlokaal.nl
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