
 

    VIP Plek! Beperkt beschikbaar… 

 1/1 advertentie binnenkant cover of de achterkant* van het boekje  

  Banner op onze website (agenda pagina) 
  50 woorden en afbeelding in de nieuwsbrief 
  Een Facebookpost** in de zomer- of wintermaanden 
  Met 4 personen een voorstelling naar keuze bijwonen, 
         met ontvangst       € 2000,-   
  
    *Meerkosten voor achterpagina: € 500                                    

      De Beste Plek  

  1/1 advertentie in het binnenwerk boekje  

  Banner op onze website (agenda pagina) 

     50 woorden en afbeelding in de nieuwsbrief 

  Een Facebookpost**   

        € 1500,-     
                                                     

     Super Plek  

     1/2 advertentie in het binnenwerk boekje 

     Logo/naam op onze partnerpagina op de website 

     50 woorden en afbeelding in de nieuwsbrief 

  Een Facebookpost**  

        € 1000,- 

    

      Staanplaats   

     Logo/naam op onze partnerpagina op de website 

     50 woorden en afbeelding in de nieuwsbrief 

     Een Facebookpost**  

         
        € 450,- 

 

     Extra  

 Banner op onze website: vanaf € 500,- p.m. 

    Logo/naam op onze partnerpagina op de website: € 250,- 
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… Verrassend goed 
… Anders 
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… Altijd genieten 
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 SEIZOENSBROCHURE 
 Oplage:  
 Het programmaboekje heeft een oplage van 20.000 en wordt h-a-h-verspreid  
 rondom het Vondelpark en bij theaters, concertzalen, bibliotheken, horeca en 
 uitgaansgelegenheden. 
 
 Specificaties:  

 Formaat:  A5 (148x210mm BxH)  Pagina’s:  32 
 Omslag:  120g/m2, glans   Binnenwerk: 80g/m2, mat 
 Bleed:  3 mm     Snijtekens: ja 
 Resolutie:  300 dpi    Bladspiegel: aflopend 
  
 Afmetingen: 1/1 advertentie = 148x210 mm BxH 
    1/2 advertentie = 148x105 mm BxH 
 
 Datum aanleveren:  uiterlijk 30 maart 2019 
 Materiaal aanleveren:  info@openluchttheater.nl 

 
 BANNER 
 Specificaties:  

 Formaat:   250x250 pixels 
 Bestandstype:  PNG of GIF (maximaal 100KB) 
  
 Datum aanleveren:  2 weken voor plaatsing 
 Materiaal aanleveren:  info@openluchttheater.nl 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 NIEUWSBRIEF 

 
 Onze nieuwsbrief verschijnt 25 x per jaar gedurende de zomer,  
 gaat naar 4000 adressen en bereikt via Facebook 28.000 mensen. 
 
 Datum aanleveren:  2 weken voor plaatsing 
 Materiaal aanleveren:  info@openluchttheater.nl 
 
 
 SOCIAL MEDIA 
 
 Facebook:  28.000 gebruikers 
            Instagram:  2090 gebruikers 
 Twitter:  2766 gebruikers 
 
 (** Facebookpost kan alleen worden geplaatst als deze passend is binnen onze content, 

                      naar keuze in de zomer– of wintermaanden.) 

 
  Datum aanleveren:  2 weken voor plaatsing 
 Materiaal aanleveren:  info@openluchttheater.nl 
 
  
 Wist je trouwens dat het Vondelpark Openluchttheater buiten de reguliere 
 programmering ook te huur is voor live-events? Met het Vondelpark Openlucht-
 theater als evenementenlocatie is veel mogelijk. Heb je een idee, we denken graag 
 met je mee. Van filmpremière tot diner onder de sterren en van funky markt tot 
 brand event,  voor 100 personen of 3500 man.   
 

 Bezoekers: 

 … 57% vrouw, 43% man 
 … gemiddelde leeftijd: 48,5 jaar 
 … 55% uit Amsterdam, 27% elders uit 
             Nederland en 16% uit het buitenland 
 … geven het Openluchttheater een 8,4 


