
Uw evenement aankondigen kunt u direct regelen via 

onze website  www.jordans.nl. De kosten hiervoor 

worden automatisch berekend. Hieronder vind u ook 

een kort overzicht van de kosten.

Alleen mogelijk voor organisaties uit gemeente 

Boxmeer of Gennep. Daarbuiten valt u onder 

adverteren.

De posterboxen zijn in eerste instantie bedoeld om 

lokale evenementen te promoten. Daarnaast is de 

mogelijkheid er om te adverteren in de boxen. Het 

aankondigen van evenementen binnen de gemeente 

heeft altijd voorrang op het adverteren in de boxen. Er 

bestaat dus de mogelijkheid dat uw advertentie 

verplaatst wordt.

Aankondigen van uw evenement Adverteren

Vaker aankondigen of adverteren?

Wilt u vaker aankondigingen doen of adverteren, 

maak dan gebruik van een koop-paneel, u heeft 

dan maar éénmalig de sticker kosten. En kunt 

meerdere malen adverteren.

Vraag naar de mogelijkheden.

Wilt u een evenement aankondigen of adverteren op de lantaarnpalen binnen de gemeente Boxmeer of Gennep?
Dat kan door gebruik te maken van het systeem dat wij hebben geplaatst in samenwerking met gemeente. Binnen 

de kerkdorpen zijn 200 posterboxen geplaatst op strategische locaties op de invalswegen. 

Hierin kunt u adverteren op A0 formaat.

LANTAARNPAALRECLAME

Huur posterbox (dubbelzijdig)  €30,00 per week*

Sticker incl. bruikleen paneel   €16,50 per sticker*

Instel-/ontwerpkosten              €27,50 eenmalig

Pvc-paneel koop gelamineerd    �30,00 per paneel

                                                 

Prijzenoverzicht

bezoek ook onze showroom, Transportcentrum 11 te Beugen of bel 0485 - 36 24 24. 

*stickers worden na de verhuurperiode van het paneel verwijderd.

  minimale huurperiode 2 weken.

www.jordans.nl

Reserveer snel via

�15,00

Prijzen ex btw.

per week



Voor het correct aanleveren van bestanden/ontwerpen voor lantaarnpaalreclame binnen gemeente 

Boxmeer en Gennep, vragen wij u om met onderstaande punten rekening te houden.

LANTAARNPAALRECLAME

aanleverspecificaties

bezoek ook onze showroom, Transportcentrum 11 te Beugen of bel 0485 - 36 24 24. 

Aangeleverde bestanden moeten een formaat hebben van 840*1200mm op minimaal 100dpi. Er 

mogen geen snijtekens en/of overlap in het bestand aanwezig zijn.

Formaten & Resolutie

Eindformaat 840x1200mm

Zichtmaat 810x1170mm

Veiligheidsmaat Tekst 770*1130mm

Voor meer informatie, tips & advies kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.



bezoek ook onze showroom, Transportcentrum 11 te Beugen of bel 0485 - 36 24 24. 

bezoek ons op www.jordans.nl
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