
Waarom adverteren op ons nieuwsplatform?
DUIC is het leukste medium in Utrecht. Met positieve berichtgeving waar het kan en een kritische noot waar het moet. DUIC wordt 
gemaakt door een team van Utrechters en past naadloos in de Utrechtse cultuur. Géén one-size-fits-all journalistiek, géén copy-
paste van persberichten, maar nieuws, informatie en entertainment dat er voor Utrechters toe doet. Verder heeft DUIC een serieuze 
plaats veroverd als Utrechtse nieuwsbron met een groot bereik en een hoge waardering. Op deze tariefkaart vind je de verschillende 
mogelijkheden van reclame in Utrecht e.o. Online en in print.

Adverteren in Utrecht via de DUIC krant

De krant die verder kijkt in de stad

DUIC nieuwssite, 30.000 unieke bezoekers en 100.000 
pageviews per dag. De meest geraadpleegde nieuwssite 
van Utrecht

DUIC krant, wekelijkse uitgave. Oplage 50.000 via 
ruim 600 afhaalpunten in de stad en omliggende 
gemeenten. Dit betreft een groot aantal supermarkten, 
ziekenhuizen, zwembaden, (kantoor)boekhandels, 
tabakszaken, bibliotheken, wijkcentra, zorg- en onderwijs-
instellingen, stadskantoren, culturele instellingen, bedrijfs-
verzamelgebouwen en horeca in de stad Utrecht en 
omliggende gemeenten.

DUIC nieuwsbrief, dagelijkse verspreiding, 
ruim 7.000 abonnees

DUIC Social Media: Twitter, 20.135 volgers

DUIC Social Media: Facebook, 58.000 likes

DUIC Social Media: Instagram, 14.000 volgers

Advertentie Formaat bxh Tarief

Blokje voorpagina 49x55 mm € 300,-

Dubbel blokje voorpagina 103x55 mm €      550,-

Strook voorpagina 265x55 mm € 1.100,-

1/1 pagina 265x398 mm € 1.300,-

1/2 pagina (staand) 129x397 mm € 950,-

1/2 pagina (liggend) 265x195 mm € 950,-

1/4 pagina 129x194 mm € 525,-

1/8 pagina 129x94 mm € 295,-

Plaatsing vacaturepagina
(tekst + logo aanleveren)

vanaf € 200,-

Deelname themapagina
(tekst + beeld aanleveren)

vanaf € 195,-

Uitneembare bijlage in de krant
(productie door DUIC mogelijk tegen 
meerprijs)

vanaf €  3.500,-
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Voor vragen, aanleveren van materiaal óf een  
voorstel op maat staan wij voor je klaar:
Thomas Hak thomas@duic.nl • 06-86803222
Amber Smits amber@duic.nl • 06-86868707

Voor aanvullende informatie check adverteren.duic.nl

Het leukste nieuwsplatform van Utrecht

*  De informatie op deze factsheet is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

Reserveren en aanleveren

UTRECHT

Maartensdijk

Westbroek

Hollandse Rading

NieuwegeinIJsselstein
Houten

De Bilt

Bunnik

Maarssen

Breukelen

Groenekan

Haarzuilens

Bilthoven

Den Dolder

Zeist

STAFFELKORTINGEN

Verspreidingsdata Verspreidingsgebied
Stopt DUIC met huis-aan-huis-bezorging?
Nee. DUIC heeft regelmatig een commerciële of culturele bijlage. In die gevallen 
kan in overleg worden besloten om huis-aan-huis-bezorging in te zetten. 

Datum uitgave Deadline

8 juli 2021 7 juli 2021

15 juli 2021 14 juli 2021

22 juli 2021 21 juli 2021

29 juli 2021 28 juli 2021

5 augustus 2021 4 augustus 2021

12 augustus 2021 11 augustus 2021

19 augustus 2021 18 augustus 2021

26 augustus 2021 25 augustus 2021

2 september 2021 1 september 2021

9 september 2021  8 september 2021

16 september 2021  15 september 2021

23 september 2021  22 september 2021

30 september 2021  29 september 2021

7 oktober 2021  6 oktober 2021

14 oktober 2021 13 oktober 2021

21 oktober 2021 20 oktober 2021

28 oktober 2021 27 oktober 2021

04 november 2021 03 november 2021

11 november 2021 10 november 2021

18 november 2021 17 november 2021

25 november 2021 24 november 2021

02 december 2021 01 december 2021

09 december 2021  08 december 2021

16 december 2021 15 december 2021

23 december 2021 22 december 2021

30 december 2021 29 december 2021

Bij afname van meerdere publicaties bieden we interessante staffelkortingen tot wel 30%.
Liever een voorstel of pakket op maat? Wij denken graag met je mee!

DUIC advertentie combinatie pakketten
Pakket 1  >>  € 375 korting!

•  2 x blokje op voorpagina *
•  1x ¼ pagina in de krant *
•   48-uur advertorial op DUIC.nl 

en Facebookpagina (57.000 
volgers)

€ 1.000,- 

Pakket 2  >>  € 550 korting!

•  1 x ½ pagina in de krant *
•  3 x banner in nieuwsbrief 

(7.000 abonnees)
•   1 x 48-uur advertorial op 

DUIC.nl en Facebookpagina 
(57.000 volgers)

€ 1.250,- 

Pakket 3  >>  € 700 korting!

•  1 x blokje voorpagina *
• ⅟11  pagina in de krant *
•  3 x banner in nieuwsbrief 

(7.000 abonnees)
•   1 x 48-uur advertorial op 

DUIC.nl en Facebookpagina 
(57.000 volgers)

€ 1.750,-  

Pakket 4  >>  € 2.500 korting!

• 4 x ⅟11  pagina in de krant *
•  4 x blokje op voorpagina *
•  2 x sticky advertorial

€ 5.500,- 

Advertentie Tarief

Advertorial € 600,-

Sticky advertorial (1 week vaste positie op homepage + doorplaatsing op FB) €      800,-

Banner in DUIC nieuwsbrief € 250,- /per week

Bannercampagne € 750,- /100.000 weergaven

Adverteren in Utrecht op DUIC.nl

De laatste  
editie van de 
krant inzien?

Issuu.com/duic

* Editie naar keuze


