Infosheet 2017

Impactvol adverteren met plusproposities
Adverteren in de kwaliteitsmedia van NRC is onder andere mogelijk met plusproposities. Hiermee bereikt u de hoogopgeleide en
kapitaalkrachtige doelgroep optimaal. Plusproposities zijn uniek en opvallend. U verrijkt uw campagne door plusproposities in
te zetten. Door deze vorm springt uw advertentie er gegarandeerd uit en krijgt u een maximale exposure.

Coverwrap
Een coverwrap is een advertentie die om de krant of het katern gevouwen wordt, bijvoorbeeld in de vorm van een
boekje. Een coverwrap is mogelijk op het formaat van een halve of hele pagina en kan uit meerdere pagina’s
bestaan. Doordat de coverwrap aan de buitenkant van de krant of het katern zit, valt deze direct op bij de NRC-lezer.

Om de krant
Alleen mogelijk op formaat van halve pagina

Op ma, di of za om één van de katernen
Alleen mogelijk op formaat van hele pagina

Commerciële bijlage
Het is mogelijk om een commerciële bijlage toe te voegen aan NRC. Deze bijlage bestaat uit minimaal 8 pagina’s. De
inhoud en vormgeving worden door uzelf bepaald en verzorgd. Dit biedt de mogelijkheid uw verhaal uitgebreid in
woord en beeld over te brengen aan de NRC-lezer.

Op donderdag en vrijdag
Alleen mogelijk op 8 pagina’s

Op zaterdag
Mogelijk op 8, 12, 16, 20 of 24 pagina’s

On-page creatives in Het Blad bij NRC
Ook in Het Blad bij NRC zijn er verschillende manieren om op creatieve wijze uw product of dienst onder de
aandacht te brengen bij de lezer. Dit is altijd in combinatie met een advertentie. Het is mogelijk om een dubbele
kaart, een antwoordkaart of een kartonnen creditcard mee te laten hechten bij uw advertentie. Dit is ook mogelijk
met sachets, oftewel monsterzakjes.

Alleen mogelijk in combinatie met een 1/1 advertentie
in Het Blad bij NRC

Uitklapcover in Het Blad bij NRC
Een uitklapcover is een advertentie aan de voor- of achterpagina van Het Blad bij NRC. Deze
advertentie zit aan de buitenkant van het magazine en is uitvouwbaar, waardoor de advertentie
direct opvalt bij de lezer.

Aan voorpagina
Drie advertentiepagina’s

Aan achterpagina
Vier advertentiepagina’s

Meer informatie
Voor vragen over tarieven en adverteren bij NRC kunt u contact opnemen met uw accountmanager,
via +31 (0)20 755 3053 of via sales@nrc.nl.
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