Wijkkrant Tilburg Oud-Noord Planning 2019
Aanleveren redactioneel/(aanpassen) advertentie
Officiële
deadline
redactioneel

Uiterste deadline:
alleen voor kant en
klare pagina’s, foto’s
aanpassingen
advertentie, of in
overleg redactioneel.

Drukker inzending: laatste
correcties, alleen als er
contactgegevens niet
kloppen of een activiteit
wordt afgezegd.
Voor 16.00 uur!

1.

vr 18 januari

25 jan

vrijdag
1 feb

7 februari

2.

vr 22 februari

1 mrt

vrijdag
8 maart

14 maart

3.

vr 29 mrt

5 april

vrijdag
12 april

18 april

4.

vr 3 mei
(Let op =
vakantie, voor
18 april of
uiterlijk 10 mei)

10 mei

vrijdag
17mei

23 mei

5.

vr 7 juni

14 juni

vrijdag
21 juni

27 juni

6.

vr 23 augustus

30 augustus

vrijdag
6 sept

12 sept

7.

vr 4 oktober

11 oktober

vrijdag
18 nov

24 okt

8.

vr 22 november

29 november

vrijdag
6 dec

12 dec

Editie

Bezorging
Tilburgse Koerier:
donderdag
Bezorging van
woensdag t/m vrijdag

Officiële deadline redactioneel
• Deze datum graag aanhouden zodat de redactie en planning van copy goed gevoerd kan worden. Ook als uw
redactioneel stuk nog niet helemaal klaar is, de redactie op de hoogte stellen i.v.m. planning. Correcties kunnen
in deze fase nog worden doorgegeven.
Uiterste deadline
• Deze datum is alleen voor kant en klare opgemaakte stukken.
• Zijn er van uw kant uit correcties in reeds aangeleverd werk, op uiterlijk deze datum doorgeven zodat de krant
kan worden opgemaakt.
• Foto’s kunnen nu nog worden ingezonden.
• Inzending, aanpassingen of andere advertentie
• Indien u in overleg bent afgeweken van de officiële deadline, levert u uw stuk(ken) op de uiterste deadline aan.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een activiteit later plaats vindt dan de Officiële deadline.
Tijd tussen uiterste deadline en verzending naar drukker
• In deze periode kunnen er altijd bijgestelde feiten worden aangepast. Als een activiteit bijvoorbeeld geen
doorgang meer vindt of is verzet naar een andere datum.
• In deze periode worden voorbeelden opgestuurd met door u of de redactie Tilburg Oud-Noord doorgevoerde
correcties. NB graag zo snel mogelijk uw goedkeuring hierop!

