
Publiciteit Thiemeloods THIEME
LOODS

Wij kunnen voor u de publiciteit verzorgen om uw activiteit onder de aandacht te brengen 
van een breed publiek. 

Maandelijks wordt bekeken welke activiteiten worden uitgelicht en op welke manier, wilt u zeker weten 
dat uw activiteit vermeld wordt op de maandflyer of wilt u meer publiek bereiken met behulp van een 
poster of persbericht? Kies dan voor uit onderstaande mogelijkheden. 

Prijslijst
• Persbericht (met/zonder verspreiding) 25 euro
• Promotionele acties Facebook v.a. 10 euro  + 10% begeleidingskosten 
• Extra berichtgeving op social media 10 euro per bericht
• Nieuwsbericht op website 15 euro 
• Kaartverkoop via online ticketshop (excl. deurverkoop) 50 euro 
• Blok achterzijde maandflyer (1/4) 20 euro
• digitale flyer (binnen huisstijl van de Thiemeloods) 60 euro 
• compleet nieuw ontwerp flyer 80 euro
• Extra ruimte in digitale nieuwsbrief 20 euro
* Alle bedragen zijn exclusief BTW

De Thiemeloods stelt maandelijks een flyer samen om daarop activiteiten uit te lichten.
Daarnaast worden activiteiten gratis vermeld in de agenda’s op onze website, Facebook en in de digitale 
nieuwsbrief (mits tijdig aangeleverd). Eventueel worden activiteiten ook opgenomen in externe online 
agenda’s zoals Nijmegen Cultuurstad, Ugenda en QV.

Deadline 
De deadline voor het aanleveren van materiaal is op de 12e van de maand (vóór 9 uur in de ochtend). 
Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt materiaal dat na de deadline wordt aangeleverd opgeno-
men of geplaatst.

PR-materiaal
PR-materiaal kan gestuurd worden naar publiciteit@thiemeloods.nl en bevat in ieder geval:
•  max. ¼ A4 met uitleg over de inhoud van het evenement met daarbij datum, aanvangs- en eindtijd, 

kosten, informatie over kaartverkoop of aanmeldprocedure
• een foto (JPG) of logo

Logo-/naamsgebruik
Je kunt van ons het digitale logo van de Thiemeloods ontvangen voor gebruik:
• in lage resolutie voor sociale media
• in hoge resolutie voor drukwerk
Het logo mag niet anders dan in z’n volledige vorm worden afgebeeld. 
De naam moet ook intact blijven: Thiemeloods
De overige ruimtes worden als volgt aangeduid: Zaal, Foyer, Flex en Proef Lokaal, Salon, Zonnekamer 
en Atelier.

Het is niet toegestaan om zonder overleg promotiemateriaal van de Thiemeloods te gebruiken 
voor eigen publiciteit.
Wil je een logo ontvangen? Stuur een mail naar publiciteit@thiemeloods.nl of info@veerdonk-ontwerp.nl


