
DE ZWETTEKRANT
Verrassende wereld van werken & winkelen

Informatie

De Zwettekrant is een  
uitgave van: 
De Fabriek Leeuwarden en
UitInmedia
T: 058-3030494
M: 06 - 831 97 634
www.dezwettekrant.nl
info@dezwettekrant.nl

De Zwettekrant wordt viermaal per jaar verspreid en laat de interessante bedrijvigheid 
van Bedrijven en Winkelpark De Zwette zien aan alle inwoners van Leeuwarden en dor-
pen binnen een straal van ongeveer tien kilometer rond de stad. De krant wordt in een 
oplage van 46.000 exemplaren huis aan huis verspreid. Ook alle bedrijven die gevestigd 
zijn op De Zwette krijgen een exemplaar in de bus. De krant wordt op De Zwette op 
verschillende locaties neergelegd zodat bezoekers die buiten het verspreidingsgebied 
wonen de krant ook kunnen meenemen. 

Het is een krant voor en door ondernemers en niet alleen bedoeld voor ondernemers 
als lezer, maar vooral ook voor de consument. Het bestaat uit minimaal 24 pagina’s met 
nieuws, achtergrondverhalen, leuke feiten en bijpassende foto’s. We laten zien wat er 
speelt, waar ondernemers mee bezig zijn en dat er voor de inwoners van Leeuwarden en 
omgeving meer op De Zwette is te beleven dan ze wellicht op het eerste gezicht denken. 
Bovendien: heb je als ondernemer een leuke suggestie voor een redactioneel artikel, laat 
het ons weten!

Iedereen mag in deze krant adverteren. Dankzij een financiële bijdrage van het Leeuwar-
der Ondernemers Fonds (LOF) krijgen de ondernemers gevestigd op De Zwette dertig 
procent korting op het reguliere advertentietarief.

Verschijningsdata 2020:
16 maart 
16 juni
16 september
10 december

Reguliere advertentietarieven
1/1 pagina: 928,- euro
1/2 pagina: 495,- euro
1/4 pagina: 264,- euro
1/8 pagina: 141,- euro

Onderstaande tarieven gelden voor be-
drijven die gevestigd zijn op bedrijven- 
en winkelpark De Zwette
1/1 pagina: 928,- euro - 30% = 650,- euro
1/2 pagina: 495,- euro - 30% = 345,- euro
1/4 pagina: 264,- euro - 30% = 185,- euro
1/8 pagina: 141,- euro - 30% = 099,- euro

Als je vier keer per jaar adverteert,
krijg je tien procent reductie op het
advertentietarief vanwege minder
acquisitie- en opmaakkosten.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Oplage:
46.000 exemplaren

Formaat: 
A3 formaat

Aanleverspecificaties:
advertentie aanleveren in
een certified PDF

Afmetingen advertentie:
1/1 pagina: 260 mm x 397 mm
1/2 pagina: 260 mm x 195 mm
1/4 pagina: 125 mm x 195 mm
1/8 pagina: 125 mm x 95 mm

Contactpersonen:
Jan Boonstra
T:  058-3030494
M: 06 - 831 97 634 
info@dezwettekrant.nl

Eddie Ferbeek (acquisitie)
06-509 51 733

Opmaak:
SW-Design
Oentsjerk
info@sw-design.nl
www.sw-design.nl

De Zwettekrant wordt viermaal per jaar verspreid en laat de interessante bedrijvigheid 
van bedrijven en winkelpark De Zwette zien aan alle inwoners van Leeuwarden en 
dorpen binnen een straal van ongeveer tien kilometer rond de stad. De krant wordt 
in een oplage van 46.000 exemplaren huis aan huis verspreid. Ook alle bedrijven 
die gevestigd zijn op De Zwette krijgen een exemplaar in de bus. De krant wordt 
op De Zwette op verschillende locaties neergelegd zodat bezoekers die buiten het 
verspreidingsgebied wonen de krant ook kunnen meenemen.

Het is een krant voor en door ondernemers en niet alleen bedoeld voor ondernemers 
als lezer, maar vooral ook voor de consument. Het bestaat uit minimaal 24 pagina’s met 
nieuws, achtergrondverhalen, leuke feiten en bijpassende foto’s. We laten zien wat er 
speelt, waar ondernemers mee bezig zijn en dat er voor de inwoners van Leeuwarden en 
omgeving meer op De Zwette is te beleven dan ze wellicht in eerste instantie denken. 
Bovendien: heb je als ondernemer een leuke suggestie voor een redactioneel artikel, laat 
het ons weten!

Iedereen mag in deze krant adverteren. Dankzij een financiële bijdrage van het 
Leeuwarder  Ondernemers Fonds (LOF) krijgen de ondernemers gevestigd op De  
Zwette dertig procent korting op het reguliere advertentietarief.

Verschijningsdata 2022
Medio maart
Medio juni
Medio september
Medio december

Reguliere advertentietarieven
1/1 pagina: € 1.021,-
1/2 pagina: €    545,-
1/4 pagina: €    290,-
1/8 pagina: €    155,- 

Onderstaande tarieven gelden voor  
bedrijven die gevestigd zijn op bedrijven 
en winkelpark De Zwette
1/1 pagina: € 1.021,- - 30% = € 715,- 
1/2 pagina: €    545,- - 30% = € 380,-
1/4 pagina: €    290,- - 30% = € 205,-
1/8 pagina: €    155,- - 30% = € 110,-

Tarief voorkeursposities
Eerste en laatste binnenpagina,
puzzelpagina en achterpagina + 10%

Bij vier keer per jaar adverteren ontvang  
je 10% korting op het advertentietarief. 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Oplage
46.000 exemplaren
 
Formaat
A3 formaat

Aanleverspecificaties
Advertentie aanleveren als
een certified PDF

Afmetingen advertentie (bxh)
1/1 pagina: 260 mm x 395 mm
1/2 pagina: 260 mm x 195 mm
1/4 pagina: 125 mm x 195 mm
1/8 pagina: 125 mm x   95 mm

Advertentie laten maken?
Heb je geen advertentiemateriaal of niet 
op het juiste formaat? Geen probleem. Je 
kunt tekst en beeldmateriaal bij ons aan-
leveren. Wij maken dan de advertentie op 
voor het gereduceerde tarief van € 75,-.

Advertentie acquisitie
Jan Boonstra - UitInMedia
telefoon: 058 - 30 30 494

Redactie
José van der Geest – JIPP
telefoon: 058 - 30 30 494 

De Zwettekrant 
Stationskwartier 1
8912 AA Leeuwarden

Contactgegevens  
telefoon: 058 - 30 30 494
info@dezwettekrant.nl 

De Zwettekrant online lezen 
De digitale versie van De Zwette-
krant vind je op de website van 
De Zwette, onder de tab nieuws: 
www.dezwette.nl/zwettekrant



Aldtsjerk
Bears
Blessum
Boksum
Britsum
Deinum
Dronryp
Eagum
Easterwierrum
Goutum
Gytsjerk
Hempens
Hijum

Hilaard
Ingelum
Jellum
Jelsum
Jorwert
Koarnjum
Leeuwarden
Lekkum
Mantgum
Marsum
Menaam
Miedum
Oentsjerk

Reduzum
Ryptsjerk
Snakkerburen
Stiens
Swichum
Teerns
Tytsjerk
Weidum
Wergea
Wirdum
Wytgaard

Verspreidingsgebied

De Zwettekrant wordt verspreid in:

De Zwettekrant wordt ook bij alle bedrijven op De Zwette bezorgd. 

Leeuwarden


