
ll Giornale is sinds 2011 dé unieke en vrolijke krant voor alle  
Italiëliefhebbers in Nederland en België. Il Giornale maakt de lezer blij. 
Het inspireert en informeert laagdrempelig over Italiaanse vakanties, de 
keuken, cultuur, mode, taal en de Italiaanse samenleving.  
 
Doelgroep 
Lezers van Il Giornale zijn liefhebbers van de Italiaanse smaak, stijl en  
levensfilosofie. Kwaliteit van eten en kleding, uniek design van  
allerhande producten, de schoonheid van Italiaanse muziek en de warmte 
van de Italianen. Lezers van Il Giornale willen naar Italië op vakantie en 
genieten van natuur, cultuur en de culinaire rijkdom.  
Il Giornale informeert en inspireert de lezer laagdrempelig met een eigen 
schrijf- en beeldtaal. 

Il Giornale; inspiratie voor lezers én adverteerders 
Aanbieders van Italiaanse producten en diensten bereiken bestaande en 
nieuwe Italiëfans die de passie voor Italië willen ontdekken. Door de  
fijnmazige kwalitatieve verspreiding, komt deze automatisch in contact 
met de krant, website en sociale media.  
 
Lezers waarderen de originele onderwerpkeuze en relatief korte (nieuws) 
verhalen die eigentijds, en met een frisse ‘tone of voice’  
worden gepresenteerd. Naast de uitgave in print zijn er online, via  
nieuwsbrieven en sociale media, diverse commerciële mogelijkheden.  

Zakelijke doelgroep, events 
Il Giornale biedt diverse b-to-b kansen om (web)winkels, restaurants en 
andere Italiëgerelateerde bedrijven te bereiken via print, online of events. 
 
Bereik 
•  Oplage print: 32.000 exemplaren .  
    Verspreiding via 250 geselecteerde locaties (betaald door de locatie),  
    betaalde abonnementen en gerichte events.  
•  Online: Website: 41.000 unieke bezoekers p/m (aug. ‘21)  
•  Abonnees nieuwsbrief: 17.100  
•  Facebook, Twitter, Instagram: ca 14.000 volgers 

TARIEFKAART 2022 
Advertentietarieven print 
1/16 pagina full color: € 325,- (A7) 
1/8 pagina full color:   € 465,- (A6 liggend) 
1/4 pagina full color:   € 750,- (A5) 
1/2 pagina full color:   € 1.250,-  (A4 liggend) 
1/1 pagina full color:   € 2.150-,- (A3) 
2/1 pagina full color:   € 4.300,- 

Advertentietarieven online 
Digitale nieuwsbrief:  • Advertorial € 495,-   
   Redactionele tekst maximaal 125 woorden +   
   één beeld en URL. 
 
www.ilgiornale.nl:  • Advertorial: € 395,-  
   400 woorden: 3 beelden, 3 URL’s,  
   minimaal 1 jaar online. 
   • Banner (300 x 250 pixels) : € 250,- per maand. 
Sociale media:   • Post Facebook/Twitter/Instagram: € 195,- 
 
Verschijningsdata en specificaties print  
  Verschijnt  Deadline advertenties 
1. PRIMAVERA  25 februari   9 februari 
2. ESTATE  27 mei    11 mei 
3. AUTUNNO 9 september  24 augustus 
4. INVERNO 2 december  16 november 
 
Aanleveradres: edgar@vicinimedia.nl 
Aanleverspecificaties print: High resolution certified pdf. Aflopend niet 
mogelijk. Extra kosten opmaak of aanpassingen a.g.v. onjuist aanleveren 
van worden doorbelast. Opmaakondersteuning mogelijk. 

• 1/16 pagina staand: 63 x 95 mm • 1/8 pagina liggend:  128 x 95 mm 
• 1/4 pagina staand: 128 x 193 mm •  1/2 pagina liggend : 260 x 193 mm 
• 1/1 pagina: 260 x 390 mm   
 
 
Toeslagen  
Toeslagen print: Voorpagina 300% alleen 1/16 pagina 
Achterpagina: 50%, alleen 1/1 pagina 
Advertorials: 25% (compleet aan te leveren) 
 
Annuleringsvoorwaarden 
Kosteloos annuleren een week voor aanleverdatum. Bij annulering binnen  
7 dagen voor de aanleverdatum de volledige plaatsingskosten in rekening  
gebracht. 

www.ilgiornale.nl 

@ilgiornaledellafiera 

@il_giornale 

@ilgiornaleitaliëkrant 

Il Giornale is een uitgave 

van Vicini Marketing & Media  
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