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Il Giornale della Fiera is een unieke krant in druk en online voor alle 
liefhebbers van de Italiaanse “Dolce Vita” in Nederland 
Il Giornale is 100% Italiaans. Italiaanse redacteuren bewaken de Italiaanse ziel van het 
platform. Il Giornale wordt gemaakt voor echte Italiëliefhebbers en schrijft over Italiaanse 
zaken en smaken. De emotie van en voor het land en zijn inwoners komt tot leven in de 
originele artikelen en onderscheidende, inspirerende vormgeving. 
De krant is met een oplage van 70.000 exemplaren veruit de grootste Italiaanse uitgave voor 

de Nederlandse markt. 

Il Giornale della Fiera; inspiratie voor lezers én adverteerders 
Aanbieders van Italiaanse producten en diensten bereiken een grote groep Italiëfans maar 
ook nieuwe liefhebbers die de passie voor Italië willen ontdekken. Door de deels gratis 
formule en fijnmazige kwalitatieve verspreiding komt de doelgroep automatisch en zonder 
drempel in contact met de krant, website en sociale media. Lezers waarderen de originele 
onderwerpen en relatief korte (nieuws) verhalen die op een zeer toegankelijke en 
verfrissende wijze zijn geschreven. 
Naast de print uitgave biedt Il Giornale della Fiera op internet, via nieuwsbrieven en sociale 
media diverse commerciële mogelijkheden. 
 

Doelgroep: Liefhebbers van smaak en stijl 
De doelgroep van Il Giornale della Fiera 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 mensen. Lezers van Il Giornale della 
Fiera willen naar Italië op vakantie en genieten van natuur, cultuur en de culinaire rijkdom. Il 
Giornale della Fiera informeert en inspireert de lezer op laagdrempelige wijze. 
 

Oplage 70.000 exemplaren, betaald en gratis 
Il Giornale della Fiera wordt verspreid via meer dan 600 speciaal geselecteerde locaties waar 
klanten de krant gratis kunnen meenemen, een zeer bewuste keuze om kostbare tijd aan 
lezen te besteden. Een ander deel van de lezers ontvangt de krant thuis samen met hun 
internetbestelling, kun vakantieboeking of via hun docent Italiaans. Sinds 2015 kunnen lezers 
een betaald abonnement nemen.  

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

Advertentietarieven print: 
2/1 pagina full color: €3.990,-   1/4 pagina full color: €725,- (A5)  
1/1 pagina full color: €1.995,- (A3)   1/8 pagina full color: €445,- (A6 liggend) 
1/2 pagina full color: €1.195,- (A4 liggend)  1/16 pagina full color: €275,- (A7) 
 

Advertentietarieven online: 
De digitale nieuwsbrief van Il Giornale della Fiera wordt 12 keer verzonden naar ruim 15.000 
abonnees. 

 Banner + link €350 (468 x 60) 
www.ilgiornale.nl heeft gemiddeld 37.000 unieke bezoekers per maand. 

 Banner + link €250 per maand 

 Advertorial (max 400 woorden, 3 beelden en 3 URL’s) €500 
 

 
 
 
 
 
 

 

Titel: Il Giornale della Fiera 
Doelgroep: Liefhebbers van smaak en stijl 
 
Oplage print: 70.000 exemplaren 
Formaat print: 290 x 420 mm 
Verspreiding print: ca. 600 geselecteerde verspreidingslocaties, webshops, 
groothandels, (Italiaanse) delicatessenwinkels, kookwinkels, restaurants met keurmerk 
Accademia Italiana della Cucina en Ospitalità Italiana, restaurants met houtovens, 
Italiaanse verenigingen Dante Alighieri, 30 instellingen (Italiaans) taalonderwijs, grote 
webwinkels en diverse Italiaanse evenementen in Nederland. 
Verspreiding betaald: ca. 900 abonnees 
 

 

Verschijningsdata en specificaties print 

2019 print     Verschijnt  Deadline advertenties 
Primavera     18 januari  4 januari 
Estate      29 april  17 april 
Autunno     16 september 4 september 
Inverno     9 december  27 november 
 

Aanleveradres: Redactie@oseberg.nl 
Aanleverspecificaties print: 300 dpi cmyk certifies PDF. 
Advertentieformaten print: 
Zetspiegel:     1/4  pagina staand: 128 x 193 mm 
1/1 pagina: 260 x 390 mm    1/8 pagina liggend: 128 x 95 mm 
1/2 pagina liggend: 260 x 193 mm  1/16 pagina staand: 63 x 95 mm 
 
Toeslag voor- en achterpagina 50% 
 

 

http://www.ilgiornale.nl/
mailto:Redactie@oseberg.nl

