Vele mogelijkheden om Leidens Ontzet en de 3 October Vereeniging te steunen
Live-uitzending – De uitzending van de 3 oktoberactiviteiten vorig jaar via o.a. YouTube, Sleutelstad
en Unity was zo’n succes dat we dit gaan herhalen. En
hopelijk nu met beelden van meer ‘live
evenementen’. Een spotje van uw bedrijf is mogelijk
in diverse vormen. In elke vorm is het bereik groot!

3 Oktober App – Val op in onze app. Een gebruiker
die op uw advertentie klikt, komt op uw website,
Facebook of Instagrampagina. Misschien kunt u een
pagina maken met een speciale 3 oktoberaanbieding?

Magazine – Ieder jaar brengen wij de Feestwijzer uit:
het programmaboekje voor Leidens Ontzet. Omdat de
3 October Vereeniging dit jaar 135 jaar bestaat –een
lustrumjaar- brengen we een luxe Magazine uit.
U kunt hierin schitteren met een full colour
advertentie, verkrijgbaar in diverse formaten

3 October Gilde - Word lid van de gezelligste
ondernemersvereniging van Leiden. Het Gilde
ondersteunt de viering & herdenking van Leidens
Ontzet, bijv. door het mede mogelijk maken van de
Grote Hutspot-maaltijd. De bijdrage is €310 per jaar

De Rijdende Geus – Net als vorig jaar, zal onze
Rijdende Geus de wijken in gaan om iedereen de
gelegenheid te geven leuke rood-witte artikelen te
kopen, om lid te worden van de Vereeniging of om
informatie te krijgen over Leidens Ontzet. U kunt de
Geus steunen met uw logo achterop de wagen

Wilt u meer informatie? – Wij helpen u graag
verder om te kijken hoe u de traditie van Leidens
Ontzet het beste kunt steunen. Op de volgende
pagina vindt u alvast meer informatie over Liveuitzending, Magazine, de Rijdende Geus en de App.
Als u een bericht stuurt naar ikdoemee@3october.nl,
dan nemen we snel contact met u op!

i

Meer informatie:
ikdoemee@3october.nl
www.3october.nl/steun-ons/steun-leidens-ontzet

Prijsinformatie Live Uitzending, Magazine, 3 Oktober App en de Rijdende Geus
Alle prijzen zijn exclusief BTW

Live Uitzending – 36 uur feest op televisie en
internet. Maak deel uit van dit feest met een
wervende spot. We zenden deze 18 tot 36 keer uit. U
kunt deze kant-en-klaar aanleveren of gebruik maken
van de diensten van onze partner PPCRN.
• 30 seconden film, ieder uur
• 30 seconden film, iedere 2 uur
• 15 seconden film, ieder uur
• 15 seconden film, iedere 2 uur
Extra: opname PPCRN o.b.v. 30 sec

€ 1574,00
€ 897,00
€ 797,00
€ 497,00
€ 497,00

Magazine – het Magazine wordt verspreid onder
onze 16.500 leden en zal voor € 3,95 los verkocht
worden. Adverteren kan in verschillende formaten:

• 1/1 pagina
210 x 277 mm
€ 1574,00
• 1/2 pagina
210 x 136 mm
€ 797,00
• 1/4 pagina
102 x 136 mm
€ 447,00
• 1/8 pagina
102 x 63 mm
€ 237,00
• Omslag binnen 210 x 277 mm
€ 1724,00
• Omslag achter
240 x 307 mm
€ 1886,00
Extra: u krijgt 10 magazines gratis. Extra exemplaren
kunt u tegen kostprijs verkrijgen à € 1,94.

3 Oktober App – De app voor alle Leidenaren, met
programma, informatie en historie.
• Logo of tekst. U levert logo of tekst in jpg, formaat
1000 x 400 pixels. Evt. kunnen wij u hiermee helpen.
• Doorlinken. Als de gebruiker op uw advertentie
klikt, gaat hij/zij naar uw website of Facebookpagina.
Misschien met een leuke 3 oktober-aanbieding?
• Adverteren doet u voor
€ 247,00
De Rijdende Geus – De mobiele winkel en servicepunt
van de Vereeniging gaat weer de wijken in. U laat uw
steun zien door uw advertentie achterop de wagen.
• Logo of tekst. U levert uw logo en eventuele tekst
aan in eps, wij zorgen dat dit op een weersbestendige
sticker komt. Tip: zorg voor goede leesbaarheid!
• Full colour 40 x 40 cm
€ 497,00
• Full colour 80 x 40 cm
€ 994,00

Multimedia pakketten – zichtbaar zijn op tv/pc,
papier, mobiel en op straat? Koop dan een pakket!
• Maxi 30sec/1u, 1/1p, app, 80x40cm
€ 3997,00
• Midi 15sec/1u, 1/2p, app, 40x40cm
€ 2097,00
• Mini 15sec/2u, 1/4p, app, 40x40cm
€ 1497,00
Meer informatie:
ikdoemee@3october.nl
www.3october.nl/steun-ons/steun-leidens-ontzet

