
ADVERTENTIETARIEVEN



Het Nederlands Film Festival komt dit najaar met het grootste filmfeest van Nederland. 
Het beste van eigen bodem is toegankelijker dan ooit, met een unieke mix van online- 
en landelijke bioscoopvertoningen. Vanuit je luie stoel, het rode pluche van de bioscoop 
of misschien wel je favoriete bankje in het park: waar een scherm is, is NFF. Van rode 
loper premières, tot inspirerende interviews met acteurs en regisseurs. Van verrassende 
kennismakingen met talenten, tot de uitreiking van de meest prestigieuze filmprijzen 
Nederland op het Grolsch Gouden Kalveren Gala. Want trots zijn we, al veertig jaar lang: op 
onze filmcultuur, op onze makers, op onze bezoekers, en op het NFF. En dat vieren we in heel 
Nederland van 25 september tot en met 3 oktober.

Vertoonde film, televisie en interactieve producties: 350 per jaar
Bezoeken: ca. 150.000 per jaar
Online bezoeken filmfestival.nl: 1.513.962
Twitter volgers: 16.900
Facebook volgers: 24.345
Instagram volgers: 9.005 
Oplage programmakrant: 300.000 exemplaren
 

ADVERTENTIETARIEVEN NFF 2020

Het NFF-publiek bestaat uit een diverse mix 
van verschillende achtergronden, leeftijden, 
opleidingsniveaus en interesses. De ratio 
man/vrouw is evenwichtig verdeeld.
Het NFF trekt publiek uit het hele land 
met een accent op de Randstad. Het 
NFF bereikt circa 150.000 bezoeken per 
jaar. Jonge gezinnen zijn steeds sterker 
vertegenwoordigd en binnen de doelgroep 
professionals is de jonge aanwas de 
afgelopen jaren enorm gegroeid. Bezoekers 
kenmerken het festival als inspirerend, 

gastvrij, actueel en deskundig. Bezoekers 
komen naar het festival om een specifieke 
film te kijken of de festivalsfeer te proeven.
Voor professionals geldt dat zij graag op 
de hoogte te blijven van wat er speelt in de 
sector, vakgenoten ontmoeten en premières 
van film-, televisie- en interactieve producties 
willen zien. Deze informatie komt uit het 
publieksonderzoek, dat het NFF jaarlijks laat 
uitvoeren om bezoekerservaringen in kaart te 
brengen.

DOELGROEPEN

FESTIVAL IN CIJFERS



BEREIK
• Bereikt mensen die kiezen voor kwaliteit en dit     
 terugvinden bij NFF;
• De NFF Programmakrantlezer wordt via advertenties in   
 het magazine aangezet tot actie.

OPLAGE EN DISTRIBUTIE
• Oplage van 300.000 exemplaren; bereik van 700.000   
 personen:
• 250.000 stuks meegestuurd met de Volkskrant;
• 50.000 stuks breed verspreid naar culturele instellingen  
 in de vier grote steden, bioscopen en filmtheaters door   
 het hele land en naar de pers.
• Via de website wordt de NFF Programmakrant digitaal   
 aangeboden.

AANLEVERSPECIFICATIES
Reserveringsdeadline: woensdag 29 juli
Aanleveren materiaal: woensdag 5 augustus
Verschijningsdatum: donderdag 10 september

Advertenties aanleveren als Certified PDF (cPDF), zonder 
snijtekens.

NFF PROGRAMMAKRANT

De NFF Programmakrant is dé gids door het filmprogramma en alle online en offline activiteiten van het NFF 
tijdens de festivalperiode. Twee weken voor het festival verschijnt de krant in grote oplage als bijlage bij de 
Volkskrant en wordt hij landelijk verspreid. De lezer vindt in de krant indrukwekkende fotografie, interviews 
met personen uit de film-, televisie- of interactive sector, het complete filmprogramma per dag, een keuzehulp 
afgestemd op zijn voorkeur en veel meer. De NFF Programmakant is gids door de Nederlandse film en het 
Nederlands Film Festival, met het oog op een positieve ervaring voor het publiek.

FORMATEN EN TARIEVEN

1/1 pag. staand   215 x 290 mm full colour   € 3.500,-

1/2 pag. liggend  215 x 142 mm full colour   € 2.500,-

1/4 pag. liggend  104,5 x 142 mm full colour   € 1.500,-



FILMFESTIVAL.NL

De festivalsite is dit jaar belangrijker dan ooit. In voorgaande jaren was de festivalsite 
al het platform waar alle middelen van het NFF samenkwamen en bezoekers van 
relevante content werden voorzien. Met het hybride festival dit jaar vervult de 
filmfestivalsite nog meer de functie van een centraal NFF-platform. Het afgelopen 
jaar werd de NFF website door 451.477 bezoekers 1.513.962 keer bezocht. Op de NFF 
homepage adverteer je via een banner in het centrale vlak, tussen nieuwsberichten. 
Deze homepage is dé plek waar de bezoeker de website binnenkomt. Jouw banner is dan 
een van de eerste indrukken van de bezoeker. Er kan gekozen worden voor een liggende 
of vierkante advertentie. Vanaf de advertentie wordt doorgelinkt naar je website.

BEZOEKERSPROFIEL
De gemiddelde websitebezoeker is 
filmliefhebber, festivalganger en cultureel 
omnivoor. Onze bezoekers willen het hele jaar 
op de hoogte gehouden worden van de laatste 
ontwikkelen in de Nederlands film, televisie 
en interactive wereld. Tijdens het festival 
komen de festivalbezoekers ook om het online 
programma te bezoeken, wegwijs gemaakt te 
worden door het programma en hun bezoek 
aan de evenementen op locatie te plannen.

AANLEVERSPECIFICATIES
Reserveringsdeadline: 
afhankelijk van advertentieperiode 
Aanleveren materiaal: 
1 week voor advertentieperiode

Advertentie aanleveren als .png in minimaal 72 
dpi (geen bewegend beeld mogelijk).  
Let op: links onderin geen tekst plaatsen i.v.m. 
automatische  tekst ‘advertentie’.
Planning en plaatsing altijd in overleg met NFF.

FORMATEN EN TARIEVEN

Vierkante advertentie homepage: 377 x 377 px gedurende 1 week in juni    € 400,- 

Vierkante advertentie homepage: 377 x 377 px gedurende 1 week in juli    € 400,-

Vierkante advertentie homepage: 377 x 377 px gedurende 1 week in augustus   € 600,-

Vierkante advertentie homepage: 377 x 377 px gedurende 1 week in september  € 700,-*

*beschikbaar t/m 24 september 2020
Voorbeeld van je advertentie op filmfestival.nl

Advertentie



NFF Programmakrant   1/1 pag. staand   215 x 290 mm   € 3.500,-

NFF Programmakrant   1/2 pag. liggend  215 x 142 mm  € 2.500,-

NFF Programmakrant   1/4 pag. staand  104,5 x 142 mm  € 1.500,-

Filmfestival.nl      Vierkante advertentie homepage gedurende 1 week in juni  377 x 377 px   € 400,-

Filmfestival.nl     Vierkante advertentie homepage gedurende 1 week in juli   377 x 377 px   € 400,-

Filmfestival.nl     Vierkante advertentie homepage gedurende 1 week in aug  377 x 377 px   € 600,-

Filmfestival.nl     Vierkante advertentie homepage gedurende 1 week in sept  377 x 377 px   € 700,-
       (t/m 24 sept)  

OVERZICHT



PAKKETPRIJS

Op zoek naar een combinatie die optimale zichtbaarheid genereert? 
Dan kan een pakketprijs uitkomst bieden. Informeer naar de 
mogelijkheden via onderstaande contactgegevens. 

Alle prijzen in deze advertentietariefkaart zijn exclusief 21% btw. 

CONTACT

AdNovus
Norbert Bak
Tel: 085-877 3002 
Email: bak@adnovus.nl 
     
filmfestival.nl/adverterenbijNFF

http://filmfestival.nl/adverterenbijNFF

