ADVERTENTIETARIEVEN

ADVERTENTIETARIEVEN NFF 2019
Van 27 september t/m 5 oktober 2019 vindt het Nederlands Film Festival (het NFF) plaats.
Het jaarlijkse festival voor publiek en professionals is hét toonaangevende platform voor de
beste films, documentaires, kwaliteitsdrama’s, interactieve producties van eigen bodem,
een uitgebreid Professionals Programma en het traditionele Gouden Kalveren Gala.
Het film, televisie en interactive programma bestaat uit o.a. Gouden Kalf-genomineerden en
het Forum van de Regisseurs en brengt (jonge) talenten voor het voetlicht.

DOELGROEPEN
Het NFF-publiek bestaat uit een diverse mix
van verschillende achtergronden, leeftijden,
opleidingsniveaus en interesses. De ratio
man/vrouw is evenwichtig verdeeld.
Het NFF trekt publiek uit het hele land
met een accent op de Randstad. Het
NFF bereikt circa 150.000 bezoeken per
jaar. Jonge gezinnen zijn steeds sterker
vertegenwoordigd en binnen de doelgroep
professionals is de jonge aanwas de
afgelopen jaren enorm gegroeid. Bezoekers
kenmerken het festival als inspirerend,

gastvrij, actueel en deskundig. Bezoekers
komen naar het festival voor een dagje uit, de
sfeer tijdens het festival of om een specifieke
film te bekijken. Voor professionals geldt dat
zij het festival bezoeken om op de hoogte
te blijven van wat er speelt in de sector.
Men ontmoet graag vakgenoten en bezoekt
premières van film- , televisie- en interactieve
producties. Deze informatie komt uit het
publieksonderzoek, dat het NFF jaarlijks laat
uitvoeren om bezoekerservaringen in kaart te
brengen.

FESTIVAL IN CIJFERS
Vertoonde film, televisie en interactieve producties: 350 per jaar
Bezoeken: ca. 150.000 per jaar
Online bezoeken filmfestival.nl: 1.427.914
Twitter volgers: 16.641
Facebook likes: 21.279
Instagram followers: 6.211
NFF Programmakrant: 280.000 exemplaren

OVERZICHT
NFF Programmakrant 		1/1 pag. staand 			215 x 290 mm 												€ 6.950,NFF Programmakrant 		1/2 pag. liggend 		215 x 142 mm												€ 3.950,NFF Programmakrant 		1/4 pag. staand			104,5 x 142 mm 												€ 2.250,-

NFF Professionalsgids 		1/1 pag. staand 			170 x 230 mm 												€ 1000,NFF Professionalsgids 		1/2 pag. liggend 		170 x 115 mm 												€ 475,NFF Professionalsgids 		1/4 pag. staand 		85 x 115 mm												€ 275,-

Brochure Forum
van de Regisseurs 			1/1 pag. liggend 			219 x 145 mm												€ 500,Brochure Forum
van de Regisseurs 			1/2 pag. staand			105 x 145 mm 												€ 300,-

Bioscoopreclame			

1/1 scherm gedurende festivalweek in Kinepolis Jaarbeurs		

1920 x 1080 px		

€ 1685,-

Bioscoopreclame			

1/1 scherm gedurende festivalweek in Pathé Rembrandt			

1920 x 1080 px 		

€ 1315,-

Bioscoopreclame			

1/1 scherm gedurende festivalweek in Louis Hartlooper Complex 1920 x 1080 px		

€ 985,-

Filmfestival.nl 			

Vierkante advertentie homepage gedurende 1 week in juni 		

377 x 377 px 		

€ 200,-

Filmfestival.nl 				

Vierkante advertentie homepage gedurende 1 week in juli 		

377 x 377 px 		

€ 300,-

Filmfestival.nl 				

Vierkante advertentie homepage gedurende 1 week in aug		

377 x 377 px 		

€ 400,-

Filmfestival.nl 				
Vierkante advertentie homepage: gedurende 1 week in sept		
							(t/m 26 sept)

377 x 377 px 		

€ 500,-

NFF PROGRAMMAKRANT
De NFF Programmakrant is dé gids door het filmprogramma, vele evenementen en activiteiten van het NFF. Twee
weken voor het festival verschijnt de krant in grote oplage als bijlage bij de Volkskrant en wordt hij landelijk
verspreid. De lezer vindt in de krant indrukwekkende fotografie, interviews met festivalgasten, aanbiedingen,
het complete programma per dag, een keuzehulp afgestemd op zijn voorkeur en veel meer. Een gids door de
Nederlandse film en het Nederlands Film Festival, met het oog op een positieve festivalervaring voor het publiek.

BEREIK
• Bereikt mensen die kiezen voor kwaliteit en dit 				
terugvinden bij NFF;
• De NFF Programmakrantlezer wordt via advertenties in 		
het magazine aangezet tot actie.
OPLAGE EN DISTRIBUTIE
• Oplage van 280.000 exemplaren; bereik van 700.000 		
personen:
• 250.000 stuks meegestuurd met de Volkskrant;
• 30.000 stuks breed verspreid naar culturele instellingen
in de vijf grote steden en naar pers;
• Via de website wordt de NFF Programmakrant digitaal 		
aangeboden.

AANLEVERSPECIFICATIES
Reserveringsdeadline: woensdag 31 juli
Aanleveren materiaal: woensdag 7 augustus
Verschijningsdatum: dinsdag 10 september
Advertenties aanleveren als Certified PDF (cPDF), zonder
snijtekens.

FORMATEN EN TARIEVEN
1/1 pag. staand

215 x 290 mm full colour 		

€ 6.950,-

1/2 pag. liggend

215 x 142 mm full colour 		

€ 3.950,-

1/4 pag. liggend		

104,5 x 142 mm full colour 		

€ 2.250,-

NFF PROFESSIONALSGIDS
Voor het uitgebreide NFF Professionals Programma wordt een uiting ontwikkeld
waarin alle informatie voor (nationale en internationale) professionals gebundeld
is. Onder andere alle informatie over de conferentie, de masterclasses, meet-ups,
kersverse filmprojecten in ontwikkeling die gedurende het programma gepresenteerd
worden en het volledige programmaschema per dag zijn te vinden in de gids.

BEREIK
• De NFF Professionalsgids wordt verspreid 		
tijdens het festival in een oplage van 1500 		
exemplaren.
• Professionals uit binnen- en buitenland, 		
waaronder regisseurs, scenaristen, 			
acteurs, producenten, distributeurs, 			
blijven met de NFF Professionalsgids op
de hoogte van nieuwe (Nederlandse) 			
filmprojecten.

AANLEVERSPECIFICATIES
Reserveringsdeadline: woensdag 31 juli
Aanleveren materiaal: woensdag 14 augustus
Verschijningsdatum: donderdag 19
september
Advertenties aanleveren als Certified PDF
(cPDF), zonder snijtekens.

OPL AGE EN DISTRIBUTIE
• Oplage van 1.500 exemplaren;
• Wordt gericht in de doelgroep verspreid, 		
zowel digitaal als gedrukt, voorafgaand en 		
tijdens het festival.

FORMATEN EN TARIEVEN
1/1 pag. staand binnenwerk 			

170 x 230 full colour

€ 850,-

1/1 pag. staand cover achterzijde

170 x 230 mm full colour

€ 1000,-

1/2 pag. liggend binnenwerk		

115 x 170 mm full colour

€ 475,-

1/4 pag. staand binnenwerk 		

85 x 115 mm full colour 		

€ 275,-

BROCHURE FORUM VAN DE REGISSEURS
Het Forum van de Regisseurs is de ontmoetingsplek
op het NFF waar liefhebbers van arthouse films en
collega-filmmakers hun hart op halen. Een selectie van
grensverleggende films van eigenzinnige regisseurs wordt
tijdens de vertoning in een verrassend kader geplaatst,
voorzien van een inleiding en nagesprek. In de begeleidende
brochure wordt het succesvolle competitieprogramma
beschreven aan de hand van filmbeschrijvingen en
exclusieve essays.

BEREIK
• De brochure Forum van de 		
Regisseurs wordt tijdens het
NFF verspreid in een oplage
van 1.000 exemplaren.
• De lezers van het boekje 		
worden geïnspireerd door de
inhoud en verdieping die het
Forum van de Regisseurs 		
biedt.
OPLAGE EN DISTRIBUTIE
De brochure wordt in een
oplage van 1.000 exemplaren
verspreid tijdens het festival
op alle festivallocaties, met
een focus op de centrale

locatie van het Forum van
de Regisseurs, het Louis
Hartlooper Complex, die
in het teken staat van de
auteursfilm.
AANLEVERSPECIFICATIES
Reserveringsdeadline:
woensdag 31 juli
Aanleveren materiaal:
woensdag 14 augustus
Verschijningsdatum: dinsdag
17 september
Advertenties aanleveren als
Certified PDF (cPDF), zonder
snijtekens.

FORMATEN EN TARIEVEN
1/1 pag. liggend 		

219 x 145 mm full colour

€ 500,-

1/2 pag. staand 		

105 x 145 mm full colour

€ 300,-

BIOSCOOPRECLAME
Op festivallocaties is bioscoopreclame te zien op de
bioscoopschermen voorafgaand aan de vertoningen in
de zalen; hier wordt doorlopend informatie gegeven over
het festival en haar activiteiten. Uw advertentie wordt
opgenomen in de bioscoopreclame en door het hele
festival vertoond. Advertenties worden 10 seconden per
keer vertoond, tussen de festivalinformatie door, met een
vertoning minimaal om de 2,5 minuut.

AANLEVERSPECIFICATIES
Reserveringsdeadline: woensdag 14 augustus
Aanleveren materiaal: vrijdag 30 augustus
Advertentie aanleveren als .jpg of .png (elke andere
container wordt niet geaccepteerd), kleurprofiel RGB
(CMYK wordt niet geaccepteerd). Zorg ervoor dat de
achtergrond zwart is, niet transparant. Volg de regels
rondom Title Safety, die worden meegestuurd bij
reservering.

FORMATEN EN TARIEVEN
1/1 scherm 1920 x 1080 px
tijdens het festival in Kinepolis Jaarbeurs
€ 1685,1/1 scherm 1920 x 1080 px
tijdens het festival in Pathé Rembrandt
€ 1315,1/1 scherm 1920 x 1080 px
tijdens het festival in Louis Hartlooper Complex
€ 985,-

FILMFESTIVAL .NL
De festivalsite is het online platform waar alle middelen van het NFF samenkomen.
De website wordt het hele jaar voorzien van relevante content. Dit zorgt voor veel
traffic en exposure. Het afgelopen jaar werd de NFF website door 368,554 bezoekers,
1.609.727 keer bezocht.
Op de NFF homepage adverteer je via een banner in het centrale vlak, tussen
nieuwsberichten. Deze homepage is dé plek waar de bezoeker de website binnenkomt.
Jouw banner is dan een van de eerste indrukken van de bezoeker. Er kan gekozen
worden voor een liggende of vierkante advertentie. Vanaf de advertentie wordt
doorgelinkt naar je website.

BEZOEKERSPROFIEL
De festivalbezoeker is hoog opgeleid,
cultureel geëngageerd, filmliefhebber en
festivalganger. De bezoeker wil het hele
jaar op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen in de (Nederlandse)
film, televisie en interactive wereld. In de
aanloop naar het festival wil de bezoeker de
festivalsfeer proeven, door het programma
geleid worden en kaarten kopen.

AANLEVERSPECIFICATIES
Reserveringsdeadline:
afhankelijk van advertentieperiode
Aanleveren materiaal:
1 week voor advertentieperiode
Advertentie aanleveren als .png in minimaal 72
dpi (geen bewegend beeld mogelijk).
Let op: links onderin geen tekst plaatsen i.v.m.
automatische tekst ‘advertentie’.
Planning en plaatsing altijd in overleg met NFF.

FORMATEN EN TARIEVEN
Vierkante advertentie homepage: 377 x 377 px gedurende 1 week in juni 			

€ 200,-

Vierkante advertentie homepage: 377 x 377 px gedurende 1 week in juli 			 € 300,-

Voorbeeld van uw advertentie op filmfestival.nl

Vierkante advertentie homepage: 377 x 377 px gedurende 1 week in augustus 		

€ 400,-

Vierkante advertentie homepage: 377 x 377 px gedurende 1 week in september		

€500,-*

*beschikbaar t/m 26 september 2018

PAKKETTEN
Op zoek naar een combinatie die optimale zichtbaarheid genereert?
Dan kan een pakket uitkomst bieden. Informeer naar de mogelijkheden
via onderstaande contactgegevens.
Alle prijzen in deze advertentietariefkaart zijn exclusief 21% btw.

CONTACT
ADNOVUS
Norbert Bak
Tel: 036-5240959
Email: bak@adnovus.nl
					
filmfestival.nl/adverterenbijNFF

