Hét podium
voor uw bedrijf
of organisatie
Theater De Lievekamp is hét podium voor Oss en regio, bij ons is iedereen welkom!
Jaarlijks programmeren wij op onze podia honderden kleurrijke voorstellingen in alle
theatergenres, zowel professioneel als lokaal en regionaal. Zoals ieder jaar verschijnt
in mei ons prachtige luxe magazine, met daarin ons volledige nieuwe programma.
Geef uw bedrijf of organisatie ook een glansrol in deze nieuwste uitgave!

Jaarlijks gemiddeld…
… 400-500 activiteiten
… 100.000-125.000 theaterbezoekers
… 200.000 websitebezoeken

TOP 10 REDENEN OM TE ADVERTEREN
IN ONS LUXE SEIZOENSMAGAZINE
-	Ons magazine wordt huis-aan-huis verspreid in een oplage
van 50.000 stuks.
-	De jaarrond relevantie van ons magazine zorgt voor
continue zichtbaarheid van uw merk.
-	Koppel het exclusieve gevoel van het luxe magazine aan

Reserveer
nu alvast uw
advertentie

uw merknaam.
-	De verbinding met een culturele instelling draagt bij aan
veelzijdige merkwaarde van uw bedrijf.
-	Ontvang een uitnodiging voor een exclusieve business-to-business
avond in ons theater.
-	Geniet van extra aanbiedingen rondom onze voorstellingen
voor u en uw personeel.
- Zichtbaarheid van uw merknaam op de wand bij onze hoofdentree.
-	Extra zichtbaarheid dankzij de narrowcasting-

T (0412) 66 76 76
info@lievekamp.nl

advertentiemogelijkheden in onze publieksruimtes.
- Online zichtbaarheid van uw merk op www.lievekamp.nl.
- Verbinding met Oss en haar regio: samen staan we sterk!
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Tarieven (full colour)
Het seizoensmagazine 2022/2023

A Hele pagina (185 x 272 mm)

verschijnt in een staand A4-formaat

- binnenzijde cover € 3.295,-

en biedt diverse advertentiemogelijkheden.

- binnenwerk € 2.295,-

Aanleveren materiaal
De advertenties ontvangen wij graag
als een Certified PDF per e-mail via

		

+ tv-schermen (half jaar) € 250,-

		

+ tv-schermen (heel jaar) € 500,-

B Halve pagina 185 x 133 mm (liggend)
€ 1.250,		

+ tv-schermen (half jaar) € 250,+ tv-schermen (heel jaar) € 500,-

marketing@lievekamp.nl.
C Halve pagina 89,5 x 272 mm (staand)
€ 1.250,		

Meer info
of direct
reserveren
T (0412) 66 76 76
info@lievekamp.nl

+ tv-schermen (half jaar) € 250,+ tv-schermen (heel jaar) € 500,-

D Kwart pagina 89,5 x 133 mm (staand) € 650,E Kwart pagina 185 x 63,5 mm (liggend) € 650,F Achtste pagina 89,5 x 63,5 mm (liggend) € 350,-

