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UIT IN EINDHOVEN
VERRIJKT, VERBINDT EN BETOVERT
CULTUUR IN EINDHOVEN EN DE REGIO

Als positieve gesprekspartner voor cultuurorganisaties, publiek en belanghebbenden toont
Uit in Eindhoven al het moois dat Eindhoven op cultureel en uitgaansgebied te bieden heeft. Film,
theater, concerten, festivals, exposities, workshops en lezingen: je vindt het in de gratis Uitkrant, die
10x per jaar verschijnt, dan op 29.000 adressen belandt en ook online gedistribueerd wordt.
De volledige uitagenda wordt bovendien ontsloten op uitineindhoven.nl (4.000 maandelijkse bezoekers) en 
via diverse andere media, wekelijks zijn er Uittips voor het weekend. Maak je keuze uit het grote Eindhovense 
culturele aanbod.

blijf aan, ga uit!



.uit IN EINDHOVEN

2022 – Jaargang 32

Content, media & redactie
Claire van der Elst, Manon Willems
en redactieleden van de
cultuurorganisaties

Directie, eindredactie & sales
Lidy Lathouwers

Opmaak
Plan C

Verschijning
10 x per jaar

Oplage
vanaf 29.000 per editie

Verspreiding
Spotta bezorgt 28.000 kranten
huis-aan-huis in Eindhoven
Tour de Ville brengt 7.000 kranten
naar ruim 800 verspreidpunten
(cultuurorganisaties, horeca,
openbare gelegenheden) in
Eindhoven, Best, Geldrop,
Helmond, Nuenen, Son en
Breugel, Valkenswaard, Veldhoven
en Waalre.
Online verspreiding via ISSUU,
persberichtgeving en social media

Losse nummers
Gratis / porto-abonnement € 30
Abonneren? 
Mail naar info@uitineindhoven.nl

Bereik
> 100.000 per editie

Pickuprate
94%

Doelgroepen
• m/v tussen 18 en 35 jaar.
Wonend, werkend of studerend
in Eindhoven, hoger opgeleid en
cultuurminnend. Dit betekent
dat zij interesse hebben in kunst,
cultuur, uitgaan, horeca en
lifestyle.
• Jonge gezinnen, ervaren
cultuurliefhebbers (35 jaar en
ouder), bezoekers van Eindhoven
en gedifferentieerde
doelgroepen zoals internationals
en ouderen.

Uitgever
Stichting Uit in Eindhoven
Stadhuisplein 3
Eindhoven
+31 (0)40 266 96 07
info@uitineindhoven.nl

UITINEINDHOVEN.NL

DEELNAME UIT IN EINDHOVEN
de online en

offline mogelijkheden

DE BASIS VAN JOUW DEELNAME BIJ UIT IN EINDHOVEN
Ben je cultuurorganisatie of initiatiefnemer van kunst, cultuur en uitgaan en wil je aansluiten bij 
Uit in Eindhoven? Voor deelnemers wordt het volledige programma ontsloten in de uitagenda op 
uitineindhoven.nl + achterin de maandelijkse Uitkrant. Ook krijgt je locatie duidelijke aandacht: die 
wordt vermeld achter in de Uitkrant, op uitineindhoven.nl en in top 10-lijstjes die we 
regelmatig samenstellen. We vermelden jouw evenementen regelmatig in de wekelijkse 
nieuwsbrief met Uittips, en posts op onze social media zijn inbegrepen.
Als vaste deelenemer halen we het maximale uit jullie programma én je kunt er van op aan, dat Uit 
in Eindhoven, ook als je het zelf even niet op het netvlies hebt, toch kopij voor je verzorgt.
Belangrijk te vermelden: Uit in Eindhoven stuurt de Uitkrant ook via persberichtgeving naar 
andere media en zet daarmee de uitagenda door. Licht op Eindhoven en Visit Brabant zijn daar 
voorbeelden van. Zo komen je evenementen ook in deze andere uitingen terecht via je deelname.

LOSSE PROMOTIES
Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om zonder abonnement gebruik te maken van de 
promotiemogelijkeden van Uit in Eindhoven. 

GOED OM TE WETEN
• De tarieven in dit overzicht zijn in augustus 2021 bepaald door het bestuur van Uit in Eindhoven.
• Alle prijzen in dit formaten- en tarievenboek zijn exclusief 9% btw.
• Bij eventuele wijzigingen van het format van de Uitkrant (bijvoorbeeld in formaat, papiersoort en
verschijningsvorm) worden de tarieven doorberekend naar de nieuwe formule. 
Contractdeelnemers zullen in de loop van een seizoen niet met prijsstijgingen worden verrast, wél 
kunnen nieuwe keuzes met betrekking tot de verschijningsvorm 
en/of nieuwe diensten worden voorgelegd.
• Deelnemers aan Uit in Eindhoven zijn welkom om samen met andere afgevaardigden van de 
aangesloten cultuurorganisaties deel te nemen aan de redactie. 

VERMELDING IN DE UITAGENDA     cultuur en sport € 25
 commerciële adverteerders € 50
Stichting Uit in Eindhoven ontvangt geen subsidie voor promotie van cultuur en sport in 
Eindhoven. Hierdoor zijn we genoodzaakt om een kleine vergoeding te vragen voor online 
publicatie van evenementen in de uitagenda op uitineindhoven.nl



BANNER HOMEPAGINA UITINEINDHOVEN.NL     deelnemers € 300
Jullie evenement wordt gedurende twee weken gepromoot op de home-pagina van  adverteerders € 450
uitineindhoven.nl in de header van de website.
Dit kan in de vorm van foto of video. Bij voorkeur zonder teksten in verband met de weergave.

SOCIALS PAKKET (altijd in combinatie met een agenda-vermelding in uitagenda)     deelnemers € 125
 adverteerders € 220
Publicatie van het evenement in de uitagenda op uitineindhoven.nl en achterin de Uitkrant (indien nog mogelijk). 
Je evenement wordt vermeld op de home pagina van uitineindhoven.nl onder het kopje ‘tipstipstips’.
Ook posten we een bericht of story op Instagram en/of Facebook.

MAILCHIMP

FACEBOOKINSTAGRAM



BRANDED CONTENT ARTIKEL v.a. € 550 
Interview, column, reportage of blogbericht: de redactie van Uit in Eindhoven schrijft in opdracht van deelnemers een branded content 
artikel dat je kunt gebruiken via jullie eigen mediakanalen. Wij zorgen ervoor dat het ook in de Uitkrant en op uitineindhoven.nl terecht-
komt en we er eventueel via onze digitale nieuwsbrief of socials nog extra aandacht op vestigen. 

Het tarief is voor de ontwikkeling van een artikel, inclusief fotografie en varieërt van de soort tekst en het aantal woorden.
Het FOCUS artikel zoals hieronder is een voorbeeld, wat we gratis aanbieden aan deelnemers, maar in opdracht geschreven een waarde 
vertegenwoordigt van € 550.

Overleg ook de mogelijkheden van doorplaatsingen van reeds geschreven branded content in/via onze media. Onze deelnemerstarieven 
zijn erop gebaseerd dat wij deze artikelen zoveel mogelijk aandacht geven, online en offline. Vaak zullen wij dit gratis aan onze deelne-
mers kunnen aanbieden. 

AANBIEDEN VAN ARRANGEMENTEN VIA DE KIOSK       deelnemers € 200
Voorlopig gebeurt het aanbieden van combideals en arrangementen uitsluitend als maatwerk.  adverteerders € 400
Een vaste tariefstelling kan daarom (nog) niet worden afgegeven.

Indicatief tarief per (kortings)actie voor de periode van 2 weken. 

Neem contact op met claire@uitineindhoven.nl om de mogelijkheden te onderzoeken.



COVER     € 1.350
De cover van de Uitkrant heeft een sterke communicatieve waarde. Deze springt op fysieke locaties, tot bij de mensen thuis, meteen in 
het oog en is ook een maand lang online eye catcher.

Kies voor de cover van de Uitkrant in de maand waarin jouw evenement plaatsvindt.
Het coverbeeld met korte omschrijving verschijnt twee weken lang als Banner op home van Uit in Eindhoven.nl

Ook wordt de cover als beeld gebruikt bij de onlinecampagne ter promotie van de nieuwe uitkrant via Facebook en Instagram en persbe-
richten. Hier is enkel een deelnemerstarief van toepassing.

REDACTIONELE VERMELDING UITKRANT + ONLINE
Promotie zoals je dat gewend bent van Uit in Eindhoven: een redactionele vermelding in de Uitkrant, het agenda-item achterin de Uitkrant 
en een online vermelding in de Uitagenda op uitineindhoven.nl. Het tarief is afhankelijk van de grootte van je redactionele artikel.

1/6 PAGINA deelnemers € 110
adverteerders € 140

deelnemers € 220
1/3 PAGINA adverteerders € 270

1/2 PAGINA deelnemers € 330
adverteerders € 410

deelnemers € 660
1 HELE PAGINA adverteerders € 800



AANLEVERSPECIFICATIES REDACTIONEEL UITKRANT
De informatie van een redactioneel item mag je als volgt aanleveren:

RUBRIEK
DATUM | ORGANISATIE of LOCATIE EVENEMENT | AANVANG | GENRE
titel evenement

Bij RUBRIEK heb je de keuze uit: Theater, Muziek, Film, Cultuur+, Literatuur, Expo, Kids, Evenement

Bij GENRE heb je vrije keuze. Denk aan breakdance, cabaret, wereldmuziek, markt, workshop of rondleiding

Een voorbeeld:

MUZIEK
DO 2 & VR 3 APRIL | EFFENAAR | 20.15 U | POP
Candy Dulfer

óf in het geval van een expo

EXPO
T/M 9 JANUARI | VAN ABBEMUSEUM | EXPO
Victor Sonna

- Korte omschrijving van het evenement (maximaal 150 woorden bodytekst)

- Lange omschrijving van het evenement (maximaal 250 woorden)

Foto: Zorg voor een foto van minimaal 300 dpi. Dit mag zowel een liggende als staande foto zijn. De redactie heeft voorkeur naar 

fotografie boven grafische ontwerpenen en animaties. Stuur een mooie sfeerimpressie of scenefoto van jouw evenement.

AANLEVERSPECIFICATIES ONLINE UITAGENDA 
Lever je agenda-items als volgt aan:

Naam evenement 
Rubriek ( mogelijkheden: Evenement, Theater, Muziek, Film, Cultuur+, Literatuur, Expo, Kids)

Genre bijvoorbeeld: ballet, rock, pop, muziektheater, poëzie, workshop, rondleiding etc.

Locatienaam + adres
Data/Datum: In geval van een expositie geef ook de openingstijden van het museum/galerie aan

Aanvang (evt. start inleiding, eindtijd, etc.)

Entreeprijs (mag ook een v.a. prijs zijn)

Foto (JPEG/PNG bestandsformaat, landscape en in hoge resolutie, afmetingen minimaal 800 x 600 pixels). Flyers en ander beeldmateriaal 

met tekst zijn niet geschikt voor plaatsing omdat de website Uit in Eindhoven geeft voorkeur aan fotografie boven grafische ontwerpen en 

animaties. Stuur een mooie sfeerimpressie van jouw evenement. 

Wanneer je niet in de gelegenheid bent om fotografie aan te leveren die geschikt is voor Uit in Eindhoven zullen wij gebruik maken van 

bijpassend stockmateriaal.

- Korte beschrijving van het evenement: (maximaal 225 tekens) 

Deze tekst wordt weergeven in het agenda overzicht bij de titel, datum, rubriek en foto. 

Zorg dat de tekst een aanvulling is op deze zaken, je hoeft deze zaken niet in deze tekst te benoemen.

- Lange omschrijving van het evenement (maximaal 150 woorden)



EVENEMENT

DAG
ORGANISATIE OF LOCATIE
titel evenement
tijd | rubriek

bijvoorbeeld: 

DINSDAG 3 
PARKTHEATER
Theo Maassen - Situatie gewijzigd
20.00 u | cabaret

AANLEVEREN VAN DE AGENDA VOOR OVERZICHT IN DE UITKRANT

EXPO 

periode
LOCATIE
titel expositie

bijvoorbeeld:

t/m 12 september
MU HYBRID ART HOUSE
Real feelings

Wanneer je deelnemer bent bij Uit in Eindhoven vertonen we maandelijks alle evenementen in een beknopt overzicht achterin.
Deze lijst met evenementen mag je volgens onderstaande voorbeelden opmaken en via een apart Word bestand aanleveren. 
Wanneer je mee doet als adverteerder of met een losse deelname komt jullie redactionele vermelding automatisch in dit overzicht.

Hieronder geven we je nog wat tips om je tekst gericht op onze doelgroep te schrijven.

- Schrijf niet in de ik- of wij-vorm, maar altijd in de derde persoon (tenzij het een citaat betreft)

- Noem in het stuk niet nogmaals de datum of de locatie (deze worden immers al vermeld in de daarvoor bestemde invoervelden), tenzij 

het in de context relevant is (bijvoorbeeld: “het is de tweede keer dat naam artiest een optreden geeft in naam instelling.”)

- Schrijf met objectief taalgebruik en vermijd al te overenthousiaste termen. Hoe objectiever je de beschrijving formuleert, des te geloof-

waardiger komt het over.

- Vermijd het gebruik van teveel uitroeptekens

- We spreken onze doelgroep uitsluitend aan in in de je-vorm

TOON & TAAL

DEADLINES VOOR HET AANLEVEREN VAN KOPIJ


