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Algemene informatie

Bereik 
iKirchroa is een gratis uitgave voor Kerkradenaren, door 
Kerkradenaren. Maandelijks, met een bonte mix van “human 
interest” en infotainment. Waarbij we de nadruk leggen op 
de lokale ondernemingszin. iKirchroa verschijnt maandelijks 
in een oplage van 25.000 exemplaren. Dit gratis magazine 
wordt huis aan huis bezorgd in de gemeente Kerkrade. Deze 
gemeente omvat de kernen Chevremont, Erenstein, Rolduc-
kerveld, Haanrade, Eygelshoven, Hopel, Kerkrade-centrum, 
Holz, Bleijerheide, Nulland, Gracht, Spekholzerheide, Kaalhei-
de, Heilust, Terwinselen, Waubacherveld, Vink. Hiermee wor-
den zo’n 21.500 brievenbussen bereikt.
Middels het uitgeven van de ‘iKirchroa’ brievenbussticker wil-
len we de mogelijkheid bieden om diverse brievenbussen met 
een ‘nee/nee’ sticker te bedienen.
Daarnaast wordt een aantal openbare locaties voorzien van 
exemplaren van het magazine.
Met iKirchroa bieden we alle ondernemingen- van de bakker 
om de hoek tot grote ondernemingen in specifieke branches 
- een uniek medium om hun (potentiële) klanten op maat te 
bereiken.

Online èn interactief
Naast de papieren versie, bieden we ook een online versie aan 
in de vorm van een app, beschikbaar op alle tablets. Daarmee 
bereiken we nogmaals ca. 15% van de bevolking, die alleen 
digitale media consumeert. 70% gebruikt zowel de papieren 
als de online media. 20% gebruikt alleen de papieren versie.
Anders dan de meeste online media, is onze app echt inter-
actief. Dat wil zeggen, statische afbeeldingen kunnen worden 
vervangen door bewegend beeld met geluid. Links naar web-
sites en e-mail adressen werken echt en leiden de gebruiker 
naar de juiste website of openen een e-mail bericht. Geluids-
fragmenten, toevoegingen aan kalenderfuncties of agenda’s, 
noem maar op. Via de app ontvangt de gebruiker een bericht 
als een nieuwe iKirchroa beschikbaar is.

Uitstraling
Ons magazine heeft een eigentijds, uitnodigend en creatief 
karakter en verschijnt in full colour in formaat 21x21 cm. 

Door de hele uitgave ziet u geïntegreerde pagina’s met re-
dactioneel en commercieel nieuws (advertenties). Het effect 
daarvan is dat beide soorten informatie beter verdeeld over 
de gehele pagina terug te vinden zijn. Zo ontstaat een blad dat 
er aantrekkelijk uitziet en prettig leesbaar is.

De kracht van lokaal
iKirchroa heeft zijn eigen lokale redactie, met een brede ver-
tegenwoordiging uit diverse wijken, leeftijden en geslacht. 
Daarmee zijn wij sterk betrokken bij de consument én de on-
dernemer om informatie binnen een zo breed mogelijk gebied 
te borgen.

Gemeentelijke informatie
Ons voornemen is het om gemeentelijke informatie te inte-
greren in het magazine.

Brede doelgroep
Een magazine dat huis aan huis wordt verspreid heeft een 
sterke maatschappelijke functie en geeft de lezer belangrijke
lokale en regionale informatie. Uit onderzoek blijkt dat een 
overgroot deel van consumenten een huis-aan-huisblad 
graag ontvangt en deze intensief leest. Een huis-aan-huisblad 
heeft een hoog bereik en is daarmee een geschikt medium 
voor reclamecampagnes. Het lezersprofiel van iKirchroa richt 
zich op een brede afspiegeling van de bevolking. Het bereikt 
dan ook een ongekend brede doelgroep.

iKirchroa is een uitgave van iKirchroa b.v. en verschijnt 6 maal 
per jaar huis aan huis in de gehele gemeente Kerkrade.

Oplage 25.000 exemplaren

Website www.ikirchroa.nl
Postadres Postbus 123, 6460 AC Kerkrade
Bezoekadres Marktstraat 23, Kerkrade
Adverteren 045 546 35 35, advertentie@ikirchroa.nl
Redactie 045 546 35 35, redactie@ikirchroa.nl



Advertentie tarieven 2014 excl. btw

iK-productadvertentie 80,00

iK-1/8 90,00

iK-1/6 120,00

iK-1/4 180,00

iK-1/2 375,00

iK-1/1 gehele pagina 750,00

iK-2/1 spread 1500,00

iK-evenement 40,00 alleen i.c.m. advertentie/advertorial

iK-achterpagina 950,00

iK-binnenzijde voor/achterpagina 850,00

iK-advertorial 1/1 990,00 max. 300 woorden + foto worden gemaakt

iK-advertorial aangeleverd 1/1 750,00 max. 300 woorden + foto aangeleverd, tekst wordt geredigeerd

iK-felicitatie 30,00 foto + tekst (max. 60 tekens) aangeleverd

iK-vereniging tekst gratis

iK-vereniging tekst + foto 35,00

iK-kortingscoupon 150,00 / 50,00 euro i.c.m. advertentie/advertorial

Bij plaatsing in 3 achtereenvolgende edities 5% korting, 6 achtereenvolgende edities 10% korting

Onze adverteerders worden gratis vermeld op de website www ikirchroa.nl

Bovendien worden alle advertenties worden gratis doorgeplaatst naar de app. In deze advertentie werken hyperlinks naar 
uw website. Zogenaamde landingpages zijn optioneel door ons aan uw website te koppelen. Verder zijn de advertenties 
statisch, ze bevatten geen geluid en bewegend beeld. Indien u uw advertentie interactief wilt maken d.m.v. kant en klaar 
aangeleverd bewegend beeld en/of geluid, 50 euro per item. Op verzoek kunnen wij (geluid)opnames voor u verzorgen. 
Neem daartoe contact op met de afdeling verkoop: advertentie@ikirchroa.nl.
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