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Illustratief en grafisch

TUIG Een krant met illustratief/grafisch lokaal talent. Deze krant 

wordt drie maal per jaar gepubliceerd en verspreid in Antwerpen.

De krant kan gratis meegenomen worden en de verspreiding zal  

meegedeeld worden met sociale media.

Zoals andere projecten van DOP platform zal TUIG voornamelijk 

door vrijwilligers gedragen worden. TUIG is enkel mogelijk door de 

adverteerders die hiermee de krant mogelijk maken.

Adverteer je ook graag in TUIG? 

Voor een schappelijke prijs kan je adverteren in TUIG. 

Onze krant heeft een oplage van 5000 exemplaren dat verspreid zal 

worden op diverse locaties in stad Antwerpen (en bij de adverteer-

ders). TUIG zal ook op de website te bekijken zijn.

 
Adverteerders hoeven zich geen zorgen te maken over de ‘look & feel’ 

van de advertentie. Wij maken bij iedere advertentie een illustratie* 

die past bij de krant. Wat we van je nodig hebben is hoe groot je de 

advertentie wil, welke tekst je erbij wil en eventueel je logo.

*de illustratie blijft eigendom van de ontwerper en kan niet gebruikt worden in andere media 

dan TUIG.
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PRIJZEN:
1 volledige pagina 

26x39cm (staand) 

= 600 Euro ex btw

1/2 pagina
26x19,5cm (liggend)

= 350 Euro ex btw

1/4 pagina 

13x19,5cm (staand) 

26x10cm (liggend)

= 200 Euro ex btw

1/8 pagina 

13x9,5cm (liggend) 

= 100 Euro ex btw

1/12 pagina 

8,5x9,7cm (staand)

= 50 Euro ex btw

Kijk verder voor afmeting en voorbeelden.

Een advertentie reserveren kan door 

een mail te sturen naar info@tuig.rocks

Heb je nog vragen of wil je graag eerst een afspraak,

mag je ons zeker ook contacteren:

info@dopplatform.be
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26 cm
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6,5x9,7cm

1/8

13x9,5cm

1/4

13x19,5cm

1/2

26x19,5cm

voorbeeld afmetingen
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voorbeelden advertenties

(opgelet origineel formaat is groter)

FOODMARKET
PIZZA-FRIET-HAMBURGER

@De Coninckplein 17
Borgerhout

ma - vr: 16u-23u
za: 13u-23u

www.foodmarket.be

������������������
ethically made - sweatshop free

We are back - online -

www.americaunderwear.com

10% korting* met code:

TYPE SALE40

*bij aankoop van 50 euro

of meer. 

www.dopplatform.be

facebook.com/dopplatform

facebook.com/tekentuig

modeltekenen, 
basistekenen, 
tekentheater, 

portrettekenen
& exposities

waar:

Appelstraat 27a, 2140 Borgerhout

(inschrijven verplicht) meer info op facebook


