Waarom adverteren in ‘t Pallieterke?
1.

‘t Pallieterke is een weekblad met een lange
traditie dat al aan zijn 72ste jaargang toe is.

2.

‘t Pallieterke neemt als Vlaamsgezind rechts
weekblad een unieke positie in in het medialandschap. Het is het enige Vlaamsgezinde
tijdschrift in de dagbladhandel.

3.

Het trouwe publiek van ‘t Pallieterke koopt
graag bij gelijkgezinden. Uw advertentie kan
hen helpen bij hun keuze.

4.

‘t Pallieterke investeert in de toekomst, zowel
in online aanwezigheid als in nieuwe redacteurs en cartoonisten..

5.

‘t Pallieterke leeft én groeit. Sinds enkele jaren
krijgt ‘t Pallieterke met elk nummer wat meer
kleur, er komen jongere medewerkers bij en
de verkoop zit opnieuw in de lift. Door ons te
steunen versnelt u dit proces en verzekert u
de toekomst.

Voordelen voor trouwe adverteerders
Voor onze trouwe adverteerders voorzien we
naast grote kortingen ook de mogelijkheid
om reclame op onze webstek te plaatsen.
Daarnaast kunnen trouwe adverteerders ook
gebruik maken van onze wekelijkse nieuwsbrief om de sympathie van meer dan 20.000
Vlaamsgezinden te winnen.

Overtuigd? Adverteer nu!
Overtuigd van de meerwaarde van ‘t Pallieterke voor uw organisatie? Of vindt u ‘t Pallieterke simpelweg belangrijk genoeg om te
steunen met uw advertentie? Op de binnenste bladzijden vindt u bestelformulieren die u
meteen kunt invullen en doorsturen.
Betaalt u uw advertenties liever via waardebons of producten, contacteer ons dan via de
gegevens die u elders in deze folder vindt.
Alvast hartelijk dank!

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN 2016

Dit was ‘t Pallieterke in 2015...
en 2016 wordt nog beter
‘t Pallieterke vierde op 17 mei 2015 zijn
70ste verjaardag. Het werd een onvergetelijk jaar waarin de basis werd gelegd voor een nog succesvoller 2016.
Een kort overzicht.

Tarieven ‘t Pallieterke 2016
Bestelformulier

sympathisanten aan het woord gelaten. De bijlage werd verzonden naar
meer dan 20.000 proefadressen.

Advertentie

Advertentieblokje
60 mm breed x 70 mm hoog

Aanbevolen huis of vakman
(om de twee weken)
60 mm breed x 35 mm hoog
Banner in de elektronische nieuwsbrief
150 mm breed x 20 mm hoog

Het eerste boek van 2015, “Jef Nys,
de beginjaren als cartoonist”, was o.a.
in alle Standaard Boekhandels te koop
en ontving lovende kritieken.
1945 • 2015

De media-aandacht, nieuwe medewerkers en extra abonnees in dit jubeljaar
legden de basis voor een nog ambiteuzer en beter 2016. Mogen we daarbij
ook op uw steun rekenen?

Bijlage bij ’t Pallieterke

nr. 21 van 20 mei

2015

ZINE
EXTRA FEEST MAGA

Tot slot werd in december een herwerkt en rijkelijk geïllustreerd boek uitgegeven over de eerste tien jaar van
‘t Pallieterke. Het werd voorgesteld op
het Antwerpse Schoon Verdiep.

38
~ Jef Nys:
’t Pallieterke Blz.
24
en Koning Blz.
10 jaar dé ster van
buigt voor Kerk
hoe Vlaanderen
rke Blz. 4
~ Opgrimbie of
én fan ’t Palliete
baas Katoen Natie
~ Fernand Huts:

1

In mei verscheen bij ‘t Pallieterke een
68 bladzijden tellende bijlage n.a.v.
de 70ste verjaardag. Cartoonisten en
medewerkers werden er in belicht, satire uitgebreid besproken en bekende
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Keuze

Bijkomende informatie
1.
2.
3.

Vier maal per jaar is er een speciale dikkere uitgave van ‘t Pallieterke waarbij andere formaten kunnen. Op aanvraag.
De elektronische nieuwsbrief wordt wekelijks naar meer dan 20.000 adressen
verstuurd.
Advertenties kunnen geheel of gedeeltelijk in waardebons of producten worden
betaald. Op aanvraag.

4.
5.

6.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Alle advertenties dienen in kleur aangeleverd te worden. Indien de opmaak door
‘t Pallieterke dient te gebeuren, wordt 50
euro extra aangerekend.
Politieke advertenties of advertenties die
het ongebonden imago van ‘t Pallieterke
kunnen aantasten, worden automatisch
geweigerd.

Organisatie

Adres

BTW-nummer

Telefoon

Contactpersoon

Handtekening

Naam
Boekvoorstelling “Zonder ander baas dan
mijn geweten”. op het Antwerpse stadhuis.
Vooraan rechts auteur Mark Vanvaeck.

#

Handtekening

Datum

Bezorg dit document ingevuld en ondertekend terug
Uitgeverij ‘t Pallieterke nv - Cuperusstraat 41 - 2018 Antwerpen, adverteren@pallieterke.net, tel 03 232 14 17 of fax 03 231 07 43

