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ADVERTENTIETARIEVEN
Duurzame Week Utrecht 2019
Het concept Duurzame Week is in 2015 bedacht door Margit Végh en Koen Kooper en leidde
in oktober 2016 tot de eerste editie. Het is een jaarlijks groeiend evenement met zijn wortels
in Utrecht én een nationaal karakter. In 2017 introduceerde Duurzame Week het motto ‘Green
Up Your Life’. In 2018 werd er samengewerkt met Climate Planet op Jaarbeursplein.
Tijdens het festival wordt een podium geboden voor bedrijven, inwoners, pioniers en visionairs die samen een duurzame toekomst uitdragen. De periode van een week is de ideale
tijdspanne om de aandacht van een groot publiek te vangen en tegelijkertijd een breed
aanbod van activiteiten neer te zetten. Duurzame Week trok in 2018 5.000+ bezoekers offline
en 40.000 bezoekers online.

HET FESTIVAL IN CIJFERS:

16.000 BEZOEKEN
FACEBOOK: 2.652 VOLGERS
INSTAGRAM: 1.119 VOLGERS

Profiel bezoeker
Het Duurzame Week publiek is nieuwsgierig, actief en betrokken. De bezoekers zijn over het algemeen hoog opgeleid en hebben een hart voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Wens
van Duurzame Week dit jaar is om ook mensen aan te spreken die hun eerste stappen willen
zetten in duurzaamheid.
Belangrijke data
Lancering campagne: 			
DW programmafolder verspreiding: 		
Start officiële kaartverkoop: 			
Festival 2019:					
Kanalen
Programmafolder Duurzame Week
Duurzameweek.nl
Nieuwsbrief (mailchimp)

15 mei 2019
15 mei 2019
15 mei 2019
15 - 22 juni 2019

CONTACT:
Jasmijn Fermie
jasmijn@duurzameweek.nl

PAKKETTEN:
Op zoek naar een combinatie die optimale
zichtbaarheid genereert? Combineer dan
meerdere uitingen in een pakket. Informeer
naar de mogelijkheden via bovenstaande
contactgegevens. Alle prijzen in deze
mediakaart zijn exclusief btw 21%

Duurzame Week Programmafolder
Het gehele festivalprogramma wordt in één keer bekendgemaakt in de
Duurzame Week Programmafolder. Deze wordt in een grote oplage in
openbare ruimtes (zoals bioscopen) wordt verspreid. Een moment waar
duurzaamheidsliefhebbers en festivalbezoekers reikhalzend naar uitkijken.
Daarnaast fungeert de programmafolder als handige gids die ook tijdens
het festival veelvuldig wordt geraadpleegd. Advertenties springen dus
meermaals in het oog.
Verschijningsdatum: 		
Reserveringsdeadline: 		
Aanleverdeadline: 		
Tarief 1/1 pagina €1.250
1/2 pagina €750
1/4 pagina staand €400

15 mei 2019
voor 11 april 2019
11 april 2019

Duurzameweek.nl
Duurzame Week biedt een mogelijkheid aan om op de nieuws- en/of
blogpagina advertorials in de vorm van een blog te plaatsen. Dit zijn
nieuws- en blogberichten zoals op onze de website, waardoor een dergelijke
advertorial optimaal zichtbaar is. Deze pagina’s genereren veel verkeer en
worden gedeeld via alle kanalen van het festival: sociale media, mailings en
in nieuwsbrieven. Op deze manier komen zowel de frequente als incidentele
bezoekers van duurzameweek.nl in aanraking met uw advertorial. De
gemiddelde sessieduur van een bezoeker van onze website is 3:16 min. U
heeft de optie om voor een advertorial te kiezen buiten ons festival om of
tijdens de Duurzame Week. Deze advertentie blijft online zichtbaar gedurende minimaal 12 maanden.
Aanleverdeadline: 2 weken voor verschijning
Specificaties: neemt contact op met jasmijn@duurzameweek.nl voor de
specificaties.
Prijs voor 1 advertorial door het hele jaar: €500
Prijs voor 1 advertorial tijdens Duurzame Week (15 t/m 22 juni): €750

Duurzame Week Nieuwsbrief
De Duurzame Week nieuwsbrief staat vol met festivalnieuws, programma-onthullingen, duurzame tips, kortingsacties en meer. De open-rate
(40,6% tijdens en 26% buiten het festival) en click-rate (9% tijdens en 5,5%
buiten het festival) liggen ver boven het gemiddelde.
Periode en tarief per nieuwsbrief
Abonnees 2.186
Verschijningsdatum
Periode
Insteek nieuwsbrief
Prijs
15 mei			
Lancering campagne 		
€300
9 juni			Teasers programma		€350
13 juli			Nabeschouwing DW		€250

