
Oplage 40.000
Leiden
Noordwijk
Leiderdorp
Katwijk
Voorschoten
Wassenaar 

Sassenheim
Voorhout
Rijnsburg
Lisse
Zoeterwoude
Oegstgeest

GEMIDDELD AANTAL MENSEN 

PER HUISHOUDEN 2,3 

BEREIK HUISHOUDENS

40.000 X 2.3 = 92.000
BRON WWW.CBS.NL

Verspreidings gebied

BEREIK FITZY MAGAZINE

FITZY MAGAZINE PRINT

FITZY MAGAZINE FACEBOOK

FITZY MAGAZINE ONLINE

ONLINE MAGAZINE OP 

WWW.FITZY.NL

TOTAAL: 156.244 

Online 39.384

Facebook 24.860

Print 92.000 +

Fitzy verschijnt elk kwartaal in een oplage van 40.000 exemplaren en biedt een 

breed podium voor mensen, bedrijven en organisaties. De fysieke distributie 

vindt plaats naar gemiddeld 500 afgiftepunten in de stad en daar omheen.  De 

exemplaren zijn gratis te vinden bij: supermarkten, wachtkamers, sportscholen, 

gemeenten, horeca, winkels en diverse andere punten. 

De Fitzy lezers bestaan uit 61% vrouwen en 39% mannen met een leeftijd tussen 

de 25 en 55 jaar. Het gemiddelde inkomen van de lezers is boven modaal.



tarievenkaart

specificaties

advertentie mogelijkheden

• Oplage: 40.000
• Omvang FITZY Magazine: 68/92 pagina’s
• Verspreiding: elk kwartaal bij meer dan 500 punten verkrijgbaar

1 1 / 1 hele pagina* 210 mm breed bij 297 mm hoog 895,-

2 1 / 2 pagina liggend 200 mm breed bij 141 mm hoog 495,-

3 1 / 3 pagina 200 mm breed bij 93 mm hoog 395,-

4 1 / 4 pagina 97 mm breed bij 141 mm hoog 295,-

PrijsAfmetingenFormaten

* Toeslag omslagpagina 15%  / achterpagina 25%
* Prijzen zijn excl btw.
* Grafisch laten opmaken van advertentie €59,-

www.fitzy.nl | 071 73 700 17

advertorial

1 / 1 hele pagina Geheel op maat in te richten 895,-

1 / 2 pagina 120 woorden + meerdere foto’s mogelijk 495,-

1  / 3 pagina 90 woorden + 1 of 2 foto’s [extra groot) 395,-

1 / 4 pagina 60 woorden + 1 foto 295,-

1 / 6 pagina 30 woorden + 1 foto 199,-

PrijsRecensie/verhaal

* Prijzen zijn excl btw.
* Tekst schrijven + foto’s maken €59,-

Uiteraard bedenken wij ook graag een mooie campagne op maat. 
Volledig binnen uw doelstellingen en passend binnen elk budget.

volumekorting
2 x plaatsen 10%

3x plaatsen 15%

4x plaatsen 25%

6x plaatsen 35%

8x plaatsen 40%

Korting bij volumeafspraak 
geldt enkel bij betaling 
binnen 14 dagen.

aanleverspecificaties

Advertenties
Opgemaakte advertenties ontvangen wij bij voorkeur als certified PDF (profiel: MagazinesAds_l v3, zie voor 
meer informatie: www.oppo.nl). Certified PDF is een gestandaardiseerd bestandstype, waarin beelden en 
lettertypes gecontroleerd zijn op de technische eisen voor (offset)drukwerk. Een ander geaccepteerd for-
maat is Adobe
PDF, met ingesloten fonts en beelden met een resolutie van 300 dpi. Ook mogen deze geen verwijzingen 
naar OPI-servers bevatten.

Foto’s
Foto’s kunt u toesturen als Photoshop-, EPS- of TIFF- bestand op 300 dpi. Aanleveren als JPG-afbeelding 
kan, mits de afbeelding op de hoogste kwaliteit (waarde 12 of 100%) is opgeslagen en met een resolutie van 
300 dpi.

Logo’s

CMYK-kleurmodus
Zorg dat alle aangeleverde bestanden in CMYK-kleuren zijn opgebouwd (voor fullcolour drukwerk) en niet 
in RGB (enkel voor beeldschermen). Omdat RGB-bestanden kunnen resulteren in ongewenste resultaten 
zoals vale kleuren, accepteren wij geen bestanden in RGB.

Resolutie
Aangeleverde afbeeldingen dienen een minimale resolutie te hebben van 300 dpi. Dit is de minimale 
resolutie voor een goed resultaat in offsetdrukwerk. Een beeld in lagere resolutie, zoals van een website, 
wordt niet geaccepteerd omdat deze vergoot moeten worden, wat resulteert in een wazige afbeelding en 
‘blokjeseffect’.

Lettercontouren
Zorg dat wanneer u tekst gebruikt heet deze is omgezet in lettercontouren (curves, outlines). Zo vermijdt u 
dat er teksten ontbreken of anders worden afgebeeld dan bedoeld. Eventueel meegeleverde fonts moeten 
geschikt zijn voor Macintosh-computers (Postscript, TrueType of Typel).

Gestandaardiseerde formaten
In het productieproces van het magazine worden verschillende besturingssystemen gebruikt. Daarom is 
het van belang dat de eerder genoemde bestandsformaten worden gebruikt, omdat deze platform- en 
programma-onafhankelijk zijn. Materiaal opgemaakt in Photopaint, Paint, PowerPoint of Word wordt niet 

bestandsformaten

aandachtspunten

www.fitzy.nl | 071 73 700 17


