
ADVERTENTIE 
MOGELIJKHEDEN

OPLAGE:  14.000 exemplaren
VERSCHIJNING:  week 15 
TARIEVEN: 
1/1 pagina (196x283mm, bxh)  € 455,- 
1/2 pagina (196x140mm, bxh) € 235,- 
1/4 pagina (96 x 140mm, bxh) € 125,- 
1/8 pagina (96 x 68mm, bxh) € 75,- 

Speciale plaats:   Achterzijde omslag +15% 
Binnenzijde omslag +10%

UITGEVERIJ
Ying Media BV is in samenwerking met 
Stichting Vleckemarketing Joure, de 
uitgever  van het magazine.

Ying Media
Zwarteweg 4, 8603 AA Sneek
Tel. 0515-745005 - Email: info@yingmedia.nl

AANLEVERING MATERIAAL
Uw advertentie in cPDF kunt u aanleveren 
via email: info@yingmedia.nl 

UITERSTE AANLEVERDATUM: 
25 MAART 2022

VERSPREIDING
Het magazine verschijnt in een oplage van 14.000 exemplaren. Het magazine wordt 
huis-aan-huis verspreid in Joure en via o.a. VVV Waterland van Friesland, camping, 
haven, musea, horeca en andere toeristische trekpleisters. 

INHOUD
Het magazine geeft thematisch allerlei handige, leuke informatie toegespitst op 
de toerist. Wij zijn hierbij gaan denken uit de beleving van een toerist. Wat wil de 
toerist doen en zien, waar kan hij/zij wat huren, wat zijn de bijzonderheden van en 
in Joure, waar kan hij/zij overnachten en/of eten en drinken.

Thema’s zijn: streekproducten, shoppen, bijzonderheden, 
Actief en Verhuur, Watersport, Joure vanuit de beleving van 

de toerist, activiteiten (binnen en buiten) groepsactiviteiten, 
weekmarkten in Joure en regio en natuurlijk een 
evenementenkalender.

In april 2022 verschijnt de 

vijfde editie van het JOURE 

MAGAZINE. Hét toeristisch 

informatief magazine over 

het altijd gezellige Joure en 

omstreken.  

Het JOURE MAGAZINE heeft een 

eigentijdse lay-out en bevat veel 

lezerswaardige informatie over 

toeristische voorzieningen/

activiteiten, cultuur en 

uitgaansmogelijkheden en veel 

meer  Alles over wat er in Joure 

te beleven en te zien is!

TARIEFKAART 2022

I N  j O U R E  VO E L  J E  J E  T H U I S ,  O O K  A L  KO M  J E  E R  VO O R  H E T  E E R ST.
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MAGAZINE

De laatste uitgave van JOURE 
MAGAZINE digitaal lezen? 
Scan dan deze QR code. 


