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Weekblad deGouda verschijnt wekelijks op
donderdag (met een verspreidingsuitloop naar
vrijdag) in een oplage van 50.000 exemplaren.

Het weekblad wordt huis-aan-huis bezorgd in 
Gouda, Haastrecht en Bodegraven-Reeuwijk.
Ook zijn er twee verspreidingspunten in Stolwijk.

Weekblad deGouda

Advertentie
Voorpagina en inhoudspagina

Advertentie mogelijkheden

Voorpagina en inhoudspagina  formaat  prijs (ex. btw)

Advertentie mogelijkheden  formaat  prijs (ex. btw)

VDK Voorpagina Dubbel Kaasblokje - 1/12 105 x 46 mm € 240,00

VK Voorpagina Kaasblokje - 1/24 50 x 46 mm € 120,00 

IK Inhoudspagina Kaasblokje - 1/24 50 x 46 mm € 80,00

SP Spreadpagina 446 x 291 mm € 850,00

GM Grote Markt - 1/1 achterpagina 215 x 291 mm € 525,00

GM Grote Markt - 1/1 215 x 291 mm € 475,00 

SH Stadhuis - 1/2 liggend 215 x 144 mm € 325,00

SH Stadhuis - 1/2 staand 105 x 291 mm € 325,00

SW Stroopwafel - 1/4 105 x 144 mm € 190,00

TO Toren - 1/4 staand 50 x 291 mm € 190,00

GR Gracht - 1/6 215 x 46 mm € 125,00 

DK Dubbel Kaasblokje -  1/12 liggend 105 x 46 mm € 75,00

DK Dubbel Kaasblokje  - 1/12 staand 50 x 95 mm € 75,00

KB Kaasblokje - 1/24  50 x 46 mm € 45,00
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Als u adverteert op onze websites betaalt u voor het daadwerkelijk tonen vanuw advertentie (views). 
U koopt een aantal views en wij zorgen ervoor dat de advertentie wordt getoond. Wel zo eerlijk!

Wist u dat de nieuwssites van GMG meer dan 
50.000 unieke bezoekers per maand trekken en 
dat we ruim 400.000 gelezen pagina’s hebben? 
Een prachtig mediakanaal om uw bedrijf of product 
onder de aandacht te brengen.

De meest bezochte 
websites van Gouda

Online banner

Radiocommercial TV commercial 
of bedrijfsfilm

Banner op de GMG nieuwssites (deGouda.nl en GoudaFM.nl)

• € 14,95 per 1000 views per website
• Minimale afname is 10.000 views

Voor € 10,- per dag is uw radiocommercial On Air op GoudaFM!

Voor € 49,- per maand uw reclame dia op 
GoudaTV.  Een reclame dia wordt in een cyclus 
geprogrammeerd en ruim 170 keer per dag
getoond op GoudaTV. Ook is het mogelijk een 
bedrijfsfilmpje te laten zien. Een
bedrijfsfilm wordt per dag ongeveer 12 keer
getoond. Afname geschiedt voor een
minimumperiode van een kalendermaand en 
bedraagt € 100,- per week met een minimale 
afname van één maand (4 weken).

Volumekortingen

Hoe meer views u afneemt,
hoe hoger uw korting!
100.000 -250.000 views: 10%
250.000 - 500.000 views: 15%
500.000 - 750.000 views: 20%
750.000 - 1.000.000 views: 25%

Nog geen banner? Wij ontwerpen hem graag voor u

Statische banner: € 49,-
Bewegende banner: € 79,-

Wij produceren uw radiocommercial graag voor u

Uw commercial 7x per dag op prime time voor € 10,- per dag en 
bij een bestelling van 3 weken voor € 180,- (op zondagen zenden 
we geen reclame uit).

Ons radiostation GoudaFM is het best beluisterde 
lokale radiostation. Het is bewezen dat radioreclame 
werkt. Via radiocommercials wordt uw merk of
product in het geheugen van de luisteraars
gebracht. Uiteraard nemen wij de productie van
de commercial graag voor u uit handen.

Radioreclame
iets voor u?

Productie: € 65,-



Volg ons op Social Media 

www.deGouda.nl

Weekblad deGouda
2801 AN Gouda 
(0182) 322 456

info@goudamediagroep.nl


