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Opvallen? Uitblinken? 

Kleur geven? 

Dan bent u bij ons 

aan het juiste adres.



Voel je thuis bij RODI

Over ons

RODI media zh is een toonaangevende mediapartner voor nationale, regionale en 
lokale ondernemers. De pijlers van RODI media zh zijn 5 belangrijke bedrijfs-

onderdelen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: de uitgeverij, verspreiding,

krachtige combinatie. Alles onder één dak, professioneel en vakkundig.

Doeltreffend adverteren.
Hoe doet u dat eigenlijk?

Dat is waar wij u bij helpen en 
waar we al ruim 29 jaar 
succesvol in zijn. Ontdek de vele 
mogelijkheden binnen onze 
uitgeverij om uw doelgroep te 
bereiken. Of dat nu consumen-

doelgroepen zijn. Kiest u voor 
een advertentie in ons 
huis-aan-huisblad? Of is een 
eigen krant uitgeven beter? 

Wij voorzien u van passend 
advies.

RODI Verspreiding weet al 
jarenlang de juiste brievenbus-
sen te vinden. Wij garanderen 
een hoge kwaliteit 
huis-aan-huisbezorging.
Wij kunnen zoveel woorden 
gebruiken om de kwaliteit van 
onze bezorging te duiden, maar 
voor nu laten we de cijfers 
even spreken: 700 eigen 
bezorgers in dienst, 18 
chauffeurs op de weg, 2 keer 
per week verspreiding-
controles.

`Uw bezorging is onze 
zorg…dat is dan weer één 
zorg minder voor u.`

Wij bieden de hoogste 
garanties op onze folies en 
montage.

Van gevelreclame, autobelette-
ring, carwrapping, reclamebor-
den tot groot formaat printen.
Uw wens staat bij ons op de 
eerste plaats. Maatwerk is onze 
tweede naam. Voor alle drie de 
facetten bent u meer dan 
welkom: het ontwerp, de 
productie en de plaatsing. Wij 
zijn een Erkend Signbedrijf,

Graphic Provider.

De folies voor zowel glas als 
kunststof zijn niet alleen 
visueel indrukwekkend, maar 
hebben ook verschillende 
praktische voordelen. Denk aan 
zonwerende folie, privacy folie 
en veiligheidsfolie.
Helder en vakkundig advies,
daar kunt u van op aan. RODI 
Glasfolies werkt met kwaliteit 
en service als sleutelwoorden.
En ook hier nemen we het 
gehele traject voor u uit 
handen: van het ontwerp tot 
aan de uiteindelijke plaatsing.

`Vraag eens een offerte aan… 
daarin zijn wij geheel 
transparant.´

` Maakt u zich niet druk, 
wij drukken het voor u!`

Je kan het zo moeilijk maken 
als je wilt. Wij houden het 
graag makkelijk: alles kan bij 
ons geprint worden.
Roept u maar! 
De voordelige tarieven zorgen 
dat het nooit in de papieren 
loopt. Ook voor spoedklussen 
kunt u bij ons terecht. Geen 
paniek. Perfectdrukwerk.nl is 
ervaren genoeg om uw
printwerk tijdig te verwerken.
Wij denken met u mee en 
helpen graag bij uw eindsprint.

> U bent van harte welkom om bij ons
langs te komen.

Energieweg 3
2627 AP Delft

W. www.rodimedia-zh.nl
E. info@rodimedia-zh.nl



lokaal en regionaal nieuws

nog steeds de voornaamste bron van informatie over zaken 
die spelen in hun omgeving. Dat is de belangrijkste 

hebben wij een krachtig nieuwsblad om uw actie of nieuws 
onder de aandacht te brengen. Om lezers naar uw woon-
winkel, bouwmarkt, slagerij, tuincentrum, open dag of 
website te krijgen. Adverteer daarom huis-aan-huis bij RODI 
Media zh en bereik optimaal de lezers.

Merk het effect, want de gratis krant blijft de belangrijkste 
bron voor lokaal en regionaal nieuws.

Waarom kiest u voor RODI media zh?
• Meer dan 27 jaar dé uitgever in Delft en omstreken

• Aantoonbaar bereik van onze huis-aan-huisbladen

• Sterke combinatie van print en online

• Gericht advies van ervaren media-adviseurs 

• Diversiteit aan advertentiemogelijkheden 

• Hoogwaardige, full colour drukkwaliteit

‘Het bereik is eindeloos’

Delft op Zondag

• Gratis huis-aan-huis krant

• Oplage 83.500 exemplaren

• Verschijnt ieder weekend

• Wekelijks gevuld met ruim 35% aan   

   lokale ondernemers

• Online ruim 25.000 unieke  

   bezoekers per maand

• Advertorials worden gratis op onze  

   Facebookpagina geplaatst

Naar Delft

• Gratis huis-aan-huis krantenmagazine

• Oplage 133.345 exemplaren

• Verschijnt drie keer per jaar

• Schoongesneden bewaarexemplaar 

• 60 grams verbeterd wit papier

• Permanent online leesbaar 

• Editie wordt doorgeplaatst op 

   socialmedia kanalen

Delftse Banen

• Dé carrièrekrant

• Oplage 83.500 exemplaren meegedrukt  

   in de Delft op Zondag als uitneembaar  

   katern

• Verschijnt vier keer per jaar

• Meer dan 80 vacatures

• 30 dagen gratis doorplaatsing op  

   online vacatureplatform 

   delftsebanen.nl

De huis-aan-huiskranten zijn voor heel veel Nederlanders 
nog steeds de voornaamste bron van informatie over zaken 
die spelen in hun omgeving. Ook in uw regio hebben wij 
een krachtig zondags- of nieuwsblad om uw actie of nieuws 
onder de aandacht te brengen. Om lezers naar uw woonwin-
kel, bouwmarkt, slagerij, tuincentrum, open dag of website 
te krijgen. Adverteer daarom huis-aan-huis bij RODI Media 
zh en bereik optimaal de lezers in een oplage van 83.500 
exemplaren. 

Merk het effect want de gratis krant blijft de belangrijkste 
bron voor lokaal en regionaal nieuws.

Waarom kiest u voor RODI media zh?
• Meer dan 29 jaar dé uitgever in Delft en omstreken

• Aantoonbaar bereik van onze huis-aan-huisbladen

• Wekelijks gevuld met ruim 35% aan eigen 

   geschreven redactiepagina’s 

• Sterke combinatie van print en online: 

   www.delftopzondag.nl

• Gericht advies van ervaren media-adviseurs 

• Diversiteit aan advertentiemogelijkheden 

• Hoogwaardige, full colour drukkwaliteit

• Wekelijkse plaatsing Stadskrant 
   van de Gemeente Delft

DelDelftse Banentse Banenftse Banenf

• Verschijnt zes keer per jaar

Adverteren in huis-aan-kranten heeft effect!



Advertentietarieven Delft op Zondag

Prijzen voor advertenties berekenen wij aan de hand van onze
kolombreedtes. Het formaat van uw advertentie moet de breedte
hebben van één van de onderstaande kolommen. In totaal zijn
onze weekbladen 7 kolommen breed; de afmetingen zijn als volgt:

Advertentiepagina formaat
1 kolom =  35 mm.
2 kolom =  73 mm.
3 kolom = 111 mm.
4 kolom = 150 mm.
5 kolom = 189 mm.
6 kolom = 227 mm.
7 kolom = 265 mm.
Spread   = 548 x 390 mm.

Maximale hoogte van een advertentie is 390 mm. hoog.

IM formaat
1 kolom =   50 mm.
2 kolom = 100 mm.
3 kolom = 150 mm.
4 kolom = 200 mm.
5 kolom = 265 mm.

De prijs voor uw advertentie berekent u als volgt:
Breedte in kolommen x hoogte in millimeters = 
aantal millimeters per plaatsing.

Voorbeeld editie Delft op Zondag
U wilt in één jaar tien keer adverteren met een formaat van
11 cm breed en 19,5 cm hoog
Aantal millimeters: 3 kolom x 195 mm. = 585 mm.
x 10 plaatsingen = 5850 mm per jaar.

Prijs los tarief
3 kolom x 195 mm = 585 millimeter x €0,89 = 
€520,65 per plaatsing + 35% fullcolor toeslag

Prijs 10.000 mm-contract
3 kolom x 195 mm = 585 millimeter x €0,71 = 
€415,35 per plaatsing + 35% fullcolor toeslag     

Doorplaatsingsmogelijkheden

1.000 mm

0,79

2.500 mm

0,76

5.000 mm

0,73

10.000 mm

0,71

25.000 mm

0,69

50.000 mm

0,67

Specificaties Delft op Zondag:
Full Color
Voorpagina / IM

: + 35% toeslag
: vraag naar de mogelijkheden

Advertentietarieven

47.539 ex

2.061 ex

9.819 ex

3.610 ex.

1.670 ex.

Delft op Zondag

Editie oplage

(83.500) 0,89

los

Totaal bereik van

83..500 huishoudens

Heeft u interesse om uw advertentie door te plaatsen
in de omliggende gebieden zoals Westland, 3B-hoek,
Leidschendam of Voorburg, dan kunnen wij dit voor u verzorgen.
Neem contact op met één van onze media adviseurs. 

Delft op Zondag

• Verschijnt ieder weekend.
• Oplage: 83.500. 
• Verspreidingsgebied: Delft, Den Hoorn, Schipluiden, Pijnacker,
   Nootdorp, Delfgauw, Ypenburg, Sion, Rijswijk Buiten, 
   Haantje en deel Rijswijk.
• Sluitingstijd advertenties: vrijdag 15:00 uur, 
   kant- en klaar materiaal 16:00 uur.
   Uitgezonderd feestdagen.



Onderstaande standaardformaten worden ingezet ten behoeve van 
branding/naamsbekendheid. 
De banners worden geplaatst tussen de nieuwsitems.

- Rectangle 300 x 250 pixels - 
- Rectangle 180 x 150 pxels
- Full banner 468 x 60 pixels - 
- Skyscraper 120 x 600 pixels

1 maand plaatsen
€  270,- per maand + 1 gratis online advertorial
3 maanden plaatsen
€  220,- per maand + 2 gratis online advertorial
6 maanden plaatsen
€  180,- per maand + 2 gratis online advertorial
12 maanden plaatsen
€  150,- per maand + 4 gratis online advertorial

Actieformaat worden ingezet om op korte termijn flink op te vallen met uw banner. Uw 
banner staat groot en bovenaan te pagina.
- Leaderbord 728 x 90 pixels € 260,- per week (3x tarief)
- Half page ad 300 c 600 pixels € 260,- per week (3x tarief) 
- Floor ad € 350,- per week (4x tarief)

Onze nieuwssite word dagelijks door veel mensen bezocht, ruim 25.000 unieke bezoekers per maand.
Deze online lezers willen graag op de hoogte blijven van het laatste lokale nieuws en dat is precies wat ze op delftopzondag.nl kunnen 
vinden. Een ideaal platform om uw boodschap te verspreiden onder de doelgroep of om uw naamsbekendheid te vergroten! 

Specials maak je samen.
Wilt u samen een eigen special, krant of magazine maken? Het is een uitstekend middel om uw

verhaal eens op een andere manier te vertellen. Om uw bedrijf te promoten, een jubileum te 

vieren, een event aan te kondigen of het nieuwe sportseizoen mee te starten.

Een team van specialisten adviseert u bij het tot stand brengen van uw special, krant en 

magazine.

Contact ons dan bijvoorbeeld voor een:
• Aankondigingskrant 

• Eventkrant 

• Magazine

• Jubileumkrant

Wij helpen natuurlijk ook met:
• Het uitwerken van het idee 

• Acquisitie

• Verspreiding

Uw eigen krant of magazine

A D V I E S ?
> Voor persoonlijk advies kunt u contact  
   opnemen met één van onze media  
   adviseurs:
  T.
   E. advertentie@rodimedia-zh.nl 
   o.v.v. Online adverteren

A D V I E S ?
> Voor persoonlijk advies kunt 
u contact opnemen met één
van onze media adviseurs:
  T.
   E. advertentie@
   rodimedia-zh.nl 
   o.v.v. Eigen krant



Adverteren in dé Naar Delft

De stad Delft, de parel aan de Schie, heeft veel te bieden.
Verhelderende geschiedenis, het gevarieerde winkelaan-
bod, gezellige activiteiten en bruisende horeca… allemaal 

verschijnt drie keer per jaar in de bijzonder hoge oplage 
van 133.345 exemplaren.

Een echt bewaarexemplaar, mooi schoongesneden kranten-

fysieke uitgave is de editie ook online te lezen via 
www.delftopzondag.nl. Tevens plaatsen wij deze editie op 
onze facebookpagina en linkedin. Het bereik van uw
advertentie is hierdoor eindeloos! 

> Bovengenoemde prijzen zijn incl. full colour en excl. 21% btw en gelden per plaatsing.
Voor de opmaak van uw advertentie worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Niet geldig in combinatie met andere acties.

1125 euro

1/8 (12 cm x 8,5 cm)

1/4 (12 cm x 17,5 cm)

1/2 (24 cm x 17,5 cm)

1/1 (24 cm x 35 cm)

Tarieven:             Losse           2x             3x
               plaatsing      plaatsen plaatsen 

320 euro

575 euro

1700 euro

295 euro

560 euro

950 euro

1650 euro

'Een echt bewaarexemplaar een mooi schoongesneden 
krantenmagazine op verbetert wit papier'

A D V I E S ?
> Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen
   met één van onze media adviseurs
  T.
   E.



Tarieven verspreiding (tot 20 gram) Gewichtstoeslagen

Folders meeverspreiden bij
de krant Delft op Zondag

Aantal
0-20.000
20.000-30.000
30.000-40.000
40.000-50.000
50.000-60.000
60.000-70.000
70.000 of meer

Prijs (per 1000 ex.)

€ 38,00
€ 33,00
€ 32,00
€ 31,00
€ 30,00
€ 29,00
€ 28,00

tot
30 gram
40 gram
50 gram
60 gram
Boven de 60 gram
prijs op aanvraag

tot
€ 6,00
€ 9,00
€ 12,00
€ 15,00

Verspreidingsdagen:
- op woensdag en zaterdag.

verspreiden. Wij werken nauw samen met andere 
verspreidingsorganisities en kunnen ook verspreidingen met 

Vanzelfsprekend kunt u ook persoonlijk contact met ons 
opnemen, zodat wij u van een persoonlijk advies kunnen 

voorzien.

Aanleveren:
- Weekendverspreiding:
  dinsdag voor 17.00 uur*
- Doordeweekse verspreiding:
  vrijdag voor 17.00 uur*
*Eventuele uitzonderingen in overleg

Verspreid uw drukwerk
met de krant

Verspreid uw drukwerk met de krant
In Zuid-Holland verspreiden ruim 700 Rodi bezorgers maandelijks meer dan één miljoen huis-aan-huisbladen. Door jarenlange ervaring 

staan wij garant voor een correcte en betrouwbare bezorging. De huis-aan-huisbladen van RODI Media zh worden stuk voor stuk goed 

• Huis-aan-huis verspreiding per postcode 

• Eenvoudig uw gebied samenstellen

• Midweeks of zondags meeverspreiden 

A D V I E S ?
> Voor persoonlijk advies kunt u contact 

opnemen met onze adviseur.
  T.

   E. verspreiding@rodimedia-zh.nl


