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De Pasarkrant bevat het complete programmaoverzicht van het Tong Tong Festival en achtergrondverhalen bij de Tong Tong Fair.
De Pasarkrant wordt rechtstreeks gestuurd aan ca. 45.000 geïnteresseerden uit ons eigen adressenbestand. Daarnaast wordt aan
bijna 300 toko’s, restaurants, VVV’s, theaters, musea in geheel Nederland een stapel gestuurd. De Pasarkrant is voor liefhebbers van
de Indische en, ruimer, Zuidoost-Aziatische cultuur, de uitgave met veruit de grootste oplage en het grootste bereik. 		
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combinatiekorting

Informeer ook naar
de tarieven van de
billboards op de
Tong Tong Fair en
de korting indien
van beide reclame
mogelijkheden gebruik
wordt gemaakt.
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• Toeslag achterpagina: + 100% van
de advertentiekosten (1/1 pagina)
• De uitgever behoudt zich het recht
voor advertenties te weigeren zonder opgaaf van redenen.
• Uurtarief studio (excl. BTW): € 75
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specificaties aanleveren kant-en-klaar advertentiemateriaal:

• Certified PDF (PDF/X-1a:2001, ISO coated v2_300, inktbezetting max 300%), in combinatie met kleurechte controleprint
• Resolutie tenminste 300 dpi
• Bij aflopende 1/1 advertentie dient u rekening te houden
met 3 mm afloop rondom
• Vergezeld van naam en telefoonnummer contactpersoon

• De uitgever streeft naar een foutloze weergave van het ingezonden
materiaal. Indien adverteerder verzuimt een kleurechte controleprint
bij te leveren, gaat de uitgever uit van het certified pdf en kan zij
niet garant staan voor het eindresultaat. Ongeschikt of incompleet
materiaal of het niet tijdig aanleveren van materiaal, kan ertoe leiden
dat de uitgever mogelijk extra kosten in rekening brengt aan adverteerder.
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