
Doelgroep: Liefhebbers van smaak een stijl
De doelgroep 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 mensen. Italiëliefhebbers beschikken over de 
middelen om iets extra’s voor luxe uit te geven en bezoeken jaarlijks het Italië Evenement. 
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 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, hun vakantieboeking of via hun docent Italiaans. Sinds 2015 kunnen lezers 
een betaald abonnement nemen. (Zie pagina 2 voor locaties)

Multimediaal adverteren:  Italië Evenement, krant, online, nieuwsbrieven
Il Giornale della Fiera heeft een nauwe relatie met de bezoekers en organisatie van Het Italië 
Evenement (1, 2 en 3 juni 2018 ). In de krant, in druk en online veel nieuws over de activiteiten 
vooraf, tijdens en na afloop van het grootste feest voor Italië liefhebbers in de Benelux. De 
klant leent zich in combinatie met deelname als sponsor of exposant uitstekend voor 
actieadvertenties en kortingsbonnen etc. Via krant, internet, sociale media en nieuwsbrieven 
biedt Il Giornale samen met het Italië Evenement een breed communicatieplatform voor 
adverteerders die Italiëliefhebbers willen bereiken.

Andere combinatie-evenementen in 2018 zijn Italië Evenement Sapori d’Inverno (november) en 
Italia a Zandvoort ( juli 2018). Ook op deze events wordt Il Giornale verspreid.

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 en een Italiaanse 
uitgever bewaken de Italiaanse ziel van het platform. Il Giornale wordt 
gemaakt voor de 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.  
Aanbieders van Italiaanse producten en diensten bereiken met 
Il Giornale alle Italiëliefhebbers. De krant is met een oplage van 70.000 
exemplaren veruit de grootste Italiaanse uitgave voor de Nederlandse 
markt.  Adverteren kan vanaf  € 275,-

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 inspirerende 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 papieren editie biedt Il Giornale op internet, via nieuwsbrieven 
en via de sociale media diverse commerciële mogelijkheden
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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 diverse Italiaanse evenementen in Nederland, 
De Vakantiebeurs, 200 exposanten van het Italië Evenement. Alle locaties via www.ilgiornale.nl
Verspreiding betaald: ca. 900 abonnees (introductie oktober 2015)

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

Digitale nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief van Il Giornale della Fiera wordt 
ca. 18 keer per jaar verstuurd naar 15.200 abonnees 
(opt-in). 
•Advertorial € 350,- : Redactionele tekst maximaal 
125 woorden +  één beeld en URL

www.ilgiornale.nl
37.000 unieke bezoekers p/m (juli 2017)
•Advertorials: € 295,- : 400 woorden: 3 beelden, 3 URL’s
•Banners: CPM tarief (tarief per 1000 vertoningen)  
Banner 468 x 60: € 15,-
Square 300 x 250:   € 25,-
Skycraper 120 x 600:   € 15,-

Verschijningsdata en specificaties print

2018 print Verschijnt Deadline advertenties
PRIMAVERA 25 februari 13 februari
ESTATE: 29 april (Editie: Italië Evenement) 17 april
AUTUNNO 16 september 4 september
INVERNO 9 december 27 november

Aanleveradres: spada@maestro-events.nl
Aanleverspecificaties print: High resolution certified pdf. Indien mogelijk bij het omzetten van RGB 
naar CMYK het Photoshop profiel ISONewspaper 26v4.icc gebruiken.

Aflopend niet mogelijk. Extra kosten voor opmaak of aanpassing a.g.v. onjuist aanleveren van 
advertenties worden doorbelast. Opmaakondersteuning mogelijk.

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

Toeslagen print: Voorpagina 300% alleen 1/16 pagina
Redactiepagina: IM: 100% 1/8 en 1/16 pagina, 
Achterpagina: 50%, alleen 1/1 pagina
Advertorials: 25% (compleet aan te leveren)

Uitgave: Il Giornale is een uitgave van V.O.F. Il Giornale
Informatie: Aris Spada: 06 51 54 22 27,  spada@maestro-events.nl

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloos annuleren kan tot twee weken voor aanleverdatum. Daarna bedragen de annuleringskosten 50% van de 
plaatsingskosten. Bij annulering binnen 7 dagen voor de aanleverdatum wordt 100% van de plaatsingskosten in 
rekening gebracht.
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