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Ontdek Noorderland. Dat staat centraal in het lifestylemagazine over Noord-Nederland. Noorderland schrijft al
12 jaar over het goede leven in Groningen, Friesland,
Drenthe en de Noordoostpolder. Acht keer per jaar kunnen
lezers genieten van reportages over verrassende bezienswaardigheden in het Noorden, schitterende natuurgebieden, stad & land, culturele hoogtepunten, leuke
uit-tips en interviews met bijzondere noordelingen. Het is
een magazine voor iedereen die het Noorden een warm
hart toedraagt. De Noorderlandlezer is, net als de redactie,
breed geïnteresseerd, actief, nieuwsgierig en onderneemt
graag leuke activiteiten in de regio. Noorderland is een
prachtig vormgegeven magazine dat elke keer weer
inspireert en verrast.

VERSCHIJNINGSDATA
Noorderland
Thema
Noorderland 1
Tussel hemel & aarde
Noorderland 2
Cultuurschatten
Noorderland 3
Oranje
Noorderland 4
Beschut & geborgen
Noorderland 5
Werelds
Noorderland 6
Nazomer
Noorderland 7
In vuur & vlam
Noorderland 8
Sprankelend

Verschijnt
16 januari
27 februari
10 april
22 mei
3 juli
28 augustus
9 oktober
27 november

Deadline
26 november
21 januari
4 maart
15 april
27 mei
15 juli
2 september
21 oktober

PRIJZEN
NOORDERLAND
Verschijningsfrequentie
Losse nummerprijs
Bereik		

a cht keer per jaar
€5,99
80.000 mensen

ADVERTENTIETARIEVEN *
1/1 fc		
½ l		
¼ l		
Cover 3		
Cover 4		

TECHNISCHE GEGEVENS
Papiersoort binnenwerk
Papiersoort omslag
Bladspiegel
Zetspiegel

€2.500
€1.400
€800
€3.000
€3.000

FORMATEN EN AFMETINGEN IN MM
1/1 pag.
breedte x hoogte
		
230 x 275 mm
		
(excl. 3 mm overvul)

ONLINE **
Er zijn verschillende mogelijkheden om te
adverteren op www.noorderland.nl. Neem
hiervoor contact op met de salesafdeling.
*	Genoemde tarieven zijn excl. btw en technische kosten.
**	Neem voor mogelijkheden voor een banner in onze
nieuwsbrief tevens contact op met onze afdeling sales.

Noorderland is een uitgave van

ZETSPIEGEL
1/1 pag.
½ pag. staand
½ pag. liggend
¼ pag. staand
¼ pag. liggend

100 grams
300 grams
230 x 275 mm
207 x 252 mm

ADVERTENTIEMATERIAAL
Certified PDF omgezet conform
onderstaand kleurprofiel:
Omslag
ISOcoated_v2_300_eci.icc
Binnenwerk
ISOcoated_v2_300_eci.icc
SALES
T. 050 - 549 98 98
E. j.poppen@noorderland.nl

breedte x hoogte
207 x 252 mm
101,5 x 252 mm
207 x 124 mm
101,5 x 124 mm
207 x 60 mm
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