Utrechts eigen, innovatieve nieuwsplatform
Waarom adverteren op ons nieuwsplatform?
DUIC heeft een serieuze plaats veroverd als Utrechtse nieuwsbron met een groot bereik
en een hoge waardering van de veelal hoogopgeleide lezers.

DUIC Nieuwssite, 25.000 unieke bezoekers per
dag. De best bezochte nieuwssite van Utrecht.

DUIC Nieuwsbrief, ruim 6.000 abonnees

DUIC Krant, twee wekelijks in de even weken.
Distributie via 500 afhaalpunten in de stad en
omliggende gemeenten. In voorkomende
gevallen huis-aan-huis verspreid

DUIC Social Media: Twitter, 17.500 volgers
DUIC Social Media: Facebook, 40.000 likes
Bereik doorgeplaatste berichten en advertorialpositie
op NU.nl 65.000 bezoekers per dag

DUIC App ca. 4.000 downloads

Dat mag wel in de krant
DUIC wordt gedistribueerd via een groot aantal geselecteerde afhaalpunten. Uit NOM-onderzoek is bekend dat huis-aan-huis-distributie
in Utrecht leidt tot ca. 30% leesbereik. Volgens DUIC kan dat beter. Door distributie via afhaalpunten bereiken we de groeiende groep
veelal jongere en commercieel interessante consumenten met nee-nee-stickers op hun brievenbus.
Ook in de omliggende gemeenten bevindt zich een groot aantal afhaalpunten. Consumenten in de stad Utrecht en in de omliggende
gemeenten komen de DUIC krant daardoor overal tegen. Daardoor verbeteren we op een duurzame en toekomstbestendige manier het bereik.

Verspreidingsgebied
Waar kan de krant worden afgehaald?
DUIC heeft een netwerk van ruim 500 afhaalpunten opgezet. Dit betreft een groot aantal supermarkten, (kantoor)boekhandels,
tabakszaken, bibliotheken, wijkcentra, zorg- en onderwijsinstellingen, stadskantoren, culturele instellingen, bedrijfsverzamelgebouwen
en horeca in de stad Utrecht en in de omliggende gemeenten. Met name die laatste aanvulling zal direct zorgen voor een significante
toename van het bereik.
Stopt DUIC met huis-aan-huis-bezorging?
Nee. DUIC heeft regelmatig een commerciële of culturele bijlage. In die gevallen
kan in overleg worden besloten om huis-aan-huis-bezorging in te zetten.

Hollandse Rading

Breukelen
Haarzuilens

Verspreidingsdata

Westbroek
Maartensdijk

Maarssen

Den Dolder

Groenekan

Bilthoven

Datum uitgave

Deadline

19 augustus 2017

16 augustus 2017

2 september 2017

30 augustus 2017

16 september 2017

13 september 2017

30 september 2017

27 september 2017

14 oktober 2017

11 oktober 2017

De Bilt

28 oktober 2017

25 oktober 2017

Zeist

11 november 2017

8 november 2017

25 november 2017

22 november 2017

9 december 2017

6 december 2017

UTRECHT

6 januari 2018 *
20 januari 2018

17 januari 2018

3 februari 2018

31 januari 2018

17 februari 2018

14 februari 2018

3 maart 2018

28 februari 2018

17 maart 2018

14 maart 2018

Bunnik

Houten
IJsselstein

3 januari 2018

Nieuwegein

* onder voorbehoud

Reserveren en aanleveren
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met onze accountmanager.

Stefan Timmer
030 - 740 04 44 / stefan@duic.nl

*D
 e informatie op deze factsheet is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

Utrechts eigen, innovatieve nieuwsplatform
DUIC Krant
Formaat advertentie

Tarief

Formaat

1/6 voorpagina

€ 1.000,-

266 mm breedte x 46 mm hoogte

1/12e voorpagina

€

750,-

131 mm breedte x 46 mm hoogte

1/18e voorpagina

€

500,-

90 mm breedte x 46 mm hoogte

€

250,-

41 mm breedte x 46 mm hoogte

e

1/36e voorpagina
1/1 pagina (op 2 - en de achterpagina een toeslag van 10%)

€ 1.250,-

265 mm breedte x 398 mm hoogte

1/2e pagina (liggend)

€

900,-

265 mm breedte x 195 mm hoogte

1/2e pagina (staand)

€

900,-

129 mm breedte x 397 mm hoogte

1/4e pagina

€

500,-

129 mm breedte x 195 mm hoogte

1/8 pagina

€

275,-

129 mm breedte x 94 mm hoogte

e

e

e

Onze tarieven zijn per plaatsing en excl. BTW.
Zie voor de algemene voorwaarden onze site, DUIC.nl

Staffelkorting:

2-4 plaatsingen
5-9 plaatsingen

5%
10%

10-14 plaatsingen
> 15 plaatsingen

15%
20%

De drukadvertenties aanleveren als CMYK kleuren (geen Spot/Pantone kleuren) en de digitale advertenties aanleveren in RGB kleuren

Tarieven special/bijlage in de DUIC krant
12 pagina’s € 14.000,-

8 pagina’s € 10.000,-

4 pagina’s € 5.000,-

DUIC Nieuwssite*

DUIC Nieuwsbrief*

Rectangle (300x250 px)

Topbanner (728x90 px)

Advertorial
(ca 400 woorden)

Rectangle (300x250 px)
(statisch)

Per 1000 views

Per 1000 views €10,-

Per plaatsing €400,-

1 week
4 weken

€10,-

€250,€750,-

Animated GIF of JPEG

*

Smarticle op NU.nl + DUIC Nieuwssite
De zogenaamde ‘smarticle’ is een advertorial artikel dat gelijktijdig
wordt geplaatst op NU.nl en DUIC.nl. Deze plaatsing bieden wij
exclusief aan in samenwerking met NU.nl.
Een mooie manier om uw boodschap breed in de provincie Utrecht
onder de aandacht te brengen, met ruim twee miljoen impressies
per week. Het tarief voor deze plaatsing is €1.750,- per week
(looptijd: maandag t/m zondag).

De smarticle bestaat uit:
• Vaste positie op katern Utrecht van NU.nl,
zowel op desktop als mobile webpagina
• Vaste positie op voorpagina NU.nl app voor
iedereen die zich in een straal van 15 km om het
centrum van Utrecht bevindt
• Vaste positie op de homepage van de DUIC.nl

Nieuw Smarticle+
De smarticle+ bestaat uit:

• Smarticle artikel op Nu.nl en DUIC.nl (1 week)
• Doorplaatsing van advertorialbericht in de
DUIC krant, inclusief voorpaginavermelding

Het tarief voor een dergelijke campagne bedraagt

€ 2.250,-

*D
 e informatie op deze factsheet is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

