Jongerencommunicatie
Apprentice Uitgevers bereikt jongeren van 12 t/m 18 jaar in het voortgezet onderwijs. Kenmerkend
zijn kwalitatieve wijze van distributie, hoge oplages en user generated content. We hebben als
dienstverlener voor het VO (met een profiel- en sectorwerkstuk module en een jaarboek= en
schoolkrant platform) een uitstekende relatie met honderden scholen in het VO.
Voor adverteerders bieden we de volgende communicatiemogelijkheden:
Postercampagne
Posterplaatsing op scholen in het voortgezet onderwijs biedt u de mogelijkheid uw boodschap breed
te communiceren. In het voortgezet onderwijs hebben wij vaste posterframes op informatieborden
hangen.

Van de 500 scholen hebben 230 scholen een posterframe (zie boven). Bij de rest worden de posters op overige (goed
zichtbare plekken) opgehangen Voordelen:

•
•
•
•
•

Poster hangt op een centrale plek in de school
Veel attentiewaarde voor uw boodschap
Veel contactmomenten met uw doelgroep
Volledig inzicht in de locaties waar uw posters hangen
Selectie op regio of opleidingsniveau mogelijk

Tarieven en campagneperiode
a. A1 formaat staand; 500 scholen; 4 weken; € 9.500,- (regionaal tarief naar rato + 25%)
b. A2 formaat liggend; 500 scholen; 4 weken; € 5.500,- (regionaal tarief naar rato + 25%)
c. A3 formaat staand; 500 scholen; 4 weken; € 2.950,- (regionaal tarief naar rato + 25%)

Adverteren in schoolkranten
Ruim 200 VO-scholen maken gemiddeld 4 x per jaar een eigen schoolkrant. De school is hiervoor
aangesloten op het online platform ‘Portal XM’ waarmee de leerlingen uit de schoolkrantredactie, na
een door ons georganiseerde workshop, eenvoudig hun eigen schoolkrant kunnen maken en via ons
full colour kan laten printen. Deze 200 scholen produceren gemiddeld ieder kwartaal 100.000
schoolkranten of beter gezegd schoolmagazines.

Als adverteerder kun je in het hart van al die schoolkranten met een advertentie of zelfs
redactie/advertorial meeliften in dit unieke medium om de doelgroep jongeren van 12 tot 18 jaar te
bereiken. Want ook nu nog worden de door ons afgeleverde schoolkranten in bijna alle gevallen
uitgedeeld in de klas.
Tarieven en periodes (regionaal adverteren naar rato van het aantal deelnemende scholen/oplage)
Per kwartaal (1 oktober 31 december) etc.;
1 pagina advertentie, oplage 100.000 ex.; € 4.250,2 pagina’s advertentie, oplage 100.000 ex.; € 7.250,4 pagina’s redactie, oplage 100.000 ex.; € 9.950,Alleen in editie Q4;

Opname in open dag kalender; € 1.450,- (1/6 pagina)

Persbericht naar alle schoolkrantredacties;

€ 350,-

Bijeenkomst of persconferentie

Schoolkrant redactieleden bij de EU-top in Amsterdam (voorjaar 2016)

Een event, nieuwsfeit of nieuw product?
Organiseer een bijeenkomst of persconferentie waarbij u jongeren uit het voortgezet onderwijs
uitnodigt. Aan het schoolkrantconcept Schoolmagazine doen ruim 200 middelbare scholen mee met
totaal 2.000 schoolkrantredactieleden. Wilt u via een persbijeenkomst uw nieuwsfeit, event of
product presenteren? Dan kan Apprentice Uitgevers de schoolkrantredactie-leden individueel
uitnodigen op een locatie.

Voor meer informatie mail naar Frank Meijer, frank@apprenticexm.nl of bel naar 026-3617300
www.apprenticexm.nl

