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Betreft: Informatie aan adverteerders over de Lytje Pole Krant 
 
 

Geachte adverteerders in onze Lytje Pole Krant, 

De jaaroplage voor de 4 edities van de Lytje Pole Krant bedroeg in 2021 zo’n 40.000 exemplaren. Traditioneel wordt 
de krant verspreid aan boord van de schepen van Wagenborg Passagiersdiensten en via het VVV-kantoor in 
informatiecentrum Het Baken. Ook is de krant vaak  te vinden in de terminal op Lauwersoog, bij de Spar en bij lokale 
horecabedrijven, hotels etc. Voor bedrijven is de krant af te halen bij VVV Schiermonnikoog.  
Vijf jaar geleden heeft de krant een moderniseringsslag doorgemaakt qua vormgeving en inhoud en is ook de 
kwaliteit van het papier verbeterd. 

Advertentietarieven: 

Jaarkosten voor 4 edities: 
 

Prijzen ex BTW 21% Niet VVV-lid VVV-lid 
1/8 pagina (4x) € 340 € 289 
1/4 pagina (4x) € 604 € 512 
1/2 pagina (4x) € 1122 € 952 

 

Advertentiebeleid 

• Zowel leden als niet-leden kunnen adverteren. VVV-leden ontvangen een reductie van 15% op het tarief 
voor niet-leden. 

• Een advertentie van een hele pagina is alleen in overleg mogelijk. Dit hangt nauw samen met het aanbod van 
te plaatsen advertenties. 

• De redactie bepaalt de pagina en pagina(plaats) waar een advertentie wordt geplaatst. Voor plaatsing van 
een advertentie op de achterzijde van de krant wordt een toeslag van 50% gerekend. Adverteerders 
adverteren op ‘jaarbasis’, 4 kwartaaledities. Indien adverteerders alleen per losse editie wensen te 
adverteren, zal hiervoor een toeslag gelden van 25% op het per editie omgerekende jaartarief. 

• Advertenties worden ‘gezet en opgemaakt’ aangeleverd (geen losse files en foto’s). De redactie kan 
desgewenst het opmaken van de advertentie voor de adverteerder laten verzorgen tegen de meerkosten die 
hiermee gemoeid zijn. 

• Advertenties kunnen per editie aangepast worden door de adverteerder, mits voor de 
uiterste  aanleverdatum aangeleverd. 

Uitzonderingen op het bovenstaande beleid alleen na specifieke toestemming van het VVV-bestuur. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het VVV-bestuur & Redactie Lytje Pole Krant 


	Advertentietarieven:
	Advertentiebeleid

