MEDIA KIT – RCD MAGAZINE

VERENIGING RCD

RCD PUBLISHERS

Alle gebruikers die actief zijn in het Rotterdam Central

RCD Publishers is een toegewijd, landelijk opererend

District komen samen in Vereniging RCD. Een mix van

mediabedrijf met specifieke kennis met betrekking tot

multinationals, start-ups, creatives, culturele organisa-

businessdistricten. RCD Publishers is gevestigd aan het

ties, bewoners, bezoekers, aannemers, investeerders

Weena en is in samenwerking met Vereniging RCD

en overheid hebben allen een interesse in het snel

verantwoordelijk oor het uitgeven van het RCD

groeiende gebied RCD. De vereniging maakt zich sterk

Magazine. Onder de naam Zuidas Publishers geven

voor drie pijlers: gebiedsontwikkeling, het creëren van

zij onder andere de titels Hello Zuidas en het General

een betrokken community en de profilering naar buiten.

Counsel NL Magazine uit. Het Amsterdamse kantoor

Want het Rotterdam Central District is in opkomst en

bevindt zich in het WTC Amsterdam.

verdient het om op ieders netvlies gebrand te staan als
gebied met perspectief. Een solide basis en een avontuurlijk randje.

www.rcdpublishers.nl
020 3620 993

www.rotterdam-centraldistrict.nl

info@rcdpublishers.nl
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TARGET THE
PEOPLE OF
ROTTERDAM CENTRAL
DISTRICT?

Eigenzinnig
hart van een
wereldstad
Welkom in Rotterdam. Een stad om trots op te zijn.
Met zijn indrukwekkende skyline en de ruwheid van
de wereldhaven. Waar innovatie en ondernemen hand
in hand gaan. Een stad in opkomst. Met als parel
in het hart ervan: Rotterdam Central District. Het
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gebied rondom het Weena, met het Stationsplein als
dynamisch middelpunt. Hier komt alles samen.
Een Europees economische hub met internationale
connecties. Met het station als spil is het
Rotterdam Central District (RCD) een uitnodigende
ontmoetingsplek voor mensen, bedrijven en ideeën.
Het bruist van kennis en kunde. Er wordt onafgebroken
gewerkt, no-nonsense, met opgerolde mouwen. De
24-uurs economie in vol ornaat. Grootstedelijke allure,
perfecte bereikbaarheid en een unieke Europese
ligging maken het tot een gateway met perspectief.

HET RCD MAGAZINE

Zowel lokaal als (inter)nationaal. Voor investeerders,
ondernemers, gemeente en inwoners.

Het RCD Magazine zal in een oplage van
10.000 vier keer per jaar gratis verspreid
worden in het gehele district.
Door middel van een uitgekiend
distributieplan en het inzetten van
promotieteams zal het magazine enorm
zichtbaar zijn en bij de juiste doelgroep
(de gebruikers, bezoekers en bewoners
van het gebied) terecht komen.
Om ook alle expats bij het gebied te
betrekken, is RCD Magazine Engelstalig.

Tarieven en
planning
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TARIEVEN VOOR RCD LEDEN
Het plaatsen van een eenmalige advertentie of
Start verspreiding:

advertorial (artikel/interview):

Editie 1:

maandag 1 februari

1/2 pagina:

€ 550,-

Editie 2:

maandag 17 mei

1/1 pagina:

€ 1.025,-

Editie 3:

maandag 6 september

2/1 pagina:

€ 1.950,-

Editie 4:

maandag 29 november

Het plaatsen van een advertentie of advertorial

Deadlines aanleveren kant en klaar materiaal:

(artikel/interview) in 4 edities (hele jaar

Editie 1:

vrijdag 8 januari

zichtbaarheid):

Editie 2:

vrijdag 30 april

Editie 3:

vrijdag 20 augustus

Editie 4:

vrijdag 12 november

1/2 pagina:

€ 500,-

1/1 pagina:

€ 925,-

2/1 pagina:

€ 1.700,-

Uiterlijke deadlines afstemmen interview/
vormgeving advertentie door RCD Publishers

REGULIERE TARIEVEN
Het plaatsen van een eenmalige advertentie of

Editie 1:

maandag 28 december

Editie 2:

maandag 19 april

Editie 3:

maandag 9 augustus

Editie 4:

maandag 1 november

advertorial (artikel/interview):
1/2 pagina:

€ 700,-

1/1 pagina:

€ 1.200,-

2/1 pagina:

€ 2.200,-

Het plaatsen van een advertentie of advertorial

RCD PARTNER PAKKET

(artikel/interview) in 4 edities (hele jaar

4 x 2/1 pagina (spread): € 7.000,-

zichtbaarheid):
Hierbij wordt in elke editie van 2021 een
€ 650,-

spread (dubbele pagina) geplaatst. Dit kan een

1/1 pagina:

€ 1.100,-

advertentie of advertorial (artikel/interview) zijn.

2/1 pagina:

€ 2.050,-

Dit wordt vooraf met elkaar afgestemd.

•	Bedragen zijn ex btw en per editie
•	Advertorials kunnen alleen geplaatst worden op een 1/1
(hele pagina) of 2/1 pagina (dubbele) en niet op een 1/2
(halve) pagina.
•	Bij het afnemen van een advertorial kunnen wij voor een
extra bedrag van € 250,- (ex btw) de tekst en fotografie
verzorgen indien nodig.
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Contactgegevens en aanleverspecificaties
Premier Suites & Offices Rotterdam

RCD Publishers

Romy Lange (Editor-in-Chief)

Weena 710 (14 verdieping)

info@rcdpublishers.nl

+31 (0)6 55 131 965

3014 DA Rotterdam

+ 31 (0)20 362 09 93

r.lange@zuidaspublishers.nl
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Bladspiegel: 390 * 270 mm

Bladspiegel: 195 * 270 mm

Bladspiegel: 195 * 270 mm

Zetspiegel:

2 x 165 * 260 mm

Zetspiegel:

165 * 260 mm

Formaat:

175 * 127,5 mm

Afloop:

3 mm rondom

Afloop:

3 mm on all sides

Afloop:

niet van toepassing

e

Create your artwork using CYMK colors @ 300 DPI saved as a ‘JPG of PDF file’, delivery in High Res.
Contact us directly at + 31 (0)20 362 09 93 or by email for questions about delivery, creation or correction(s) of your artwork.

•

Delivery of digital artwork file(s) can be directed to: info@rcdpublishers.nl.

•

After the deadline date we will not accept (new) artwork and will re-run your previous advertisement.

•

If re-running your previous advertisement is not possible, we still have to bill you for the placement of the advertisement.

