Planning uitgave edities Wijkkrant Tilburg Oud-Noord, 2021

Aanleveren redactioneel/(aanpassen) advertentie
Editie

Officiële
deadline
redactioneel.

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

Laatste correcties, alleen
als er contactgegevens niet
kloppen of een activiteit
wordt afgezegd kunt u
aanpassen, voor 16.00 uur!

Uitgavedag
woensdag.

1.

Dinsdag
19 januari

Dinsdag
26 januari

Maandag
1 februari

Woensdag
10 februari

2.

Dinsdag
9 maart

Dinsdag
16 maart

Maandag
22 maart

Woensdag
31 maart

3.

Dinsdag
27 april

Dinsdag
4 mei

Maandag
10 mei

Woensdag
19 mei

4.

Dinsdag
15 juni

Dinsdag
22 juni

Maandag
28 juni

Woensdag
7 juli

5.

Dinsdag
17 augustus

Dinsdag
24 augustus

Maandag
30 augustus

Woensdag
8 september

Uitgave aanpassing i.v.m. wissel van bezorgingsdienst. Vanaf de editie oktober zal de WTON met
Spotta-reclame pakket worden meebezorgd. WTON los bij het plastic-pakket en wel bij de NEE-Ja
stickers, Ja sticker en geen sticker!
6.

Woensdag
29 september

Woensdag
6 oktober

Woensdag
13 oktober

Weekend
23-24 oktober

7.

Woensdag
24 november

Woensdag
1 december

Woensdag
8 december

Weekend
18-19 december

Meer informatie WTON: https://persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord/
Officiële deadline redactioneel
• Deze datum graag aanhouden zodat de redactie en planning van copy goed gevoerd kan worden. Ook als uw artikel 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!

- Artikelen moeten voldoen aan de artikelvoorwaarden:

https://persoonlijkekunstencreatie.nl/wp-content/uploads/2020/06/voorwaarden-artikelen-WTON.pdf Voor buurtbewoners
met hun activiteiten, verenigingen, stichtingen en goede doelen is een plaatsing van een redactioneel stukje in principe gratis,
maar de wijkkrant Tilburg Oud-Noord kan zonder adverteerders niet blijven bestaan. Wilt u zelf of kent u ondernemers die
willen adverteren? U kunt het vragen aan uw eigen sponsoren van uw vereniging of stichting. Via de wijkkrant steunen ze ook u,
zodat u uw aankondigingen kunt doen in de wijkkrant en vertellen over activiteiten.
https://persoonlijkekunstencreatie.nl/wp-content/uploads/2020/07/prijzen-advertentieruimte-WTON.pdf
- Bedrijven kunnen vanaf € 12,- excl. btw artikelen plaatsen.

