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Meer informatie over TexelNU en KustNU:

Tarieven TXFINDER app:

Vermelding per categorie:    € 250
Elke extra categorie:     € 150
Maken foto’s ten behoeve van de app  € 100 (verzorgd door een professionele fotograaf)

Per vermelding vijf foto’s (minimaal 1-2 MB) inclusief omschrijving, NAW-gegevens, navigatie, bellen, mailen en doorlink naar eigen website.

Tarieven TXFINDER PLUS  (app + TexelNU kranten):

TexelNU voorjaar en winter:     + €    200 per categorie per editie
TexelNU zomer, TexelJETZT, TexelNOW:  + €    250 per categorie per editie
TexelNU voorjaar, zomer, winter, JETZT en NOW + € 1.150 per categorie voor 5 edities totaal (€ 250,- voordeel)

Rekenvoorbeeld: 
1x vermelding TXFinder € 250 + TexelNU voorjaar € 200  = € 450
1x vermelding TXFinder € 250 + TexelNU zomer € 250  = € 500

All-in: 
TXFinder + TexelNU voorjaar + TexelNU zomer + TexelJETZT + TexelNOW + TexelNU winter = € 1.400 min € 250 korting = € 1.150 totaal

TXFinder heeft zijn weg naar de Texelbezoeker al goed gevonden! Onze populaire gratis app wordt veel gebruikt voor het zoeken 
naar handige en leuke adressen en locaties op Texel. De bedrijven in TXFinder zijn snel en eenvoudig te vinden via een kaartje en/of 
zoekmenu’s. In een vermelding kunt u veel informatie over uw bedrijf kwijt, foto’s en o.a. een verwijzing naar uw website. U kunt ook 
kiezen voor een combinatie van TXFinder met een van onze mediapakketten.

TXFinder helpt je over Texel

< Voorbeeld vermelding in TexelNU krant



Een fietskaart van Texel die je niet alleen mooie fietsroutes over het eiland biedt, maar waarmee je ook profiteert van 
aantrekkelijke voordeeltjes en leuke doetips. De Voordeelkaart is al jaren een succesnummer en vindt gretig aftrek bij een 
grote groep Texelbezoekers. Bedrijven kunnen zich op een heldere manier presenteren op de kaart voor een aantrekkelijk 
tarief. Op de kaart staan ook de fietsknooppunten vermeld.

Nog een mooi nieuw product in ons jubileumjaar: Paspoort Texel, een uniek en authentiek paspoort van ons eigen eiland, 
boordevol tips voor bijzondere Texelervaringen en leuke uitstapjes. 

Texelbezoekers kunnen het paspoort aankopen via logiesverstrekkers en 
op diverse verkooppunten (o.a. in de boekhandels en bij de VVV) en op 
ontdekkingstocht over het eiland gaan. Elke ervaring aan de hand van het 
paspoort levert een exclusieve stempel op. 
Iedere stempel brengt de paspoorteigenaar een stapje verder naar de 
status van Texelkenner, Texelambassadeur of ereburger. Aan die status 
verbinden wij i.s.m. VVV Texel dan weer leuke acties.

In het paspoort is plaats voor maximaal 32 bedrijven die hun Texelervaring 
of product willen promoten. Paspoort Texel is geen kortingsboekje, 
maar een ludiek Texels product dat bezoekers verleidt om zoveel mogelijk 
activiteiten op Texel te ondernemen. 

Het paspoort is 5 jaar geldig.

TexelNU Fietskaart, jaaroplage 125.000, succes verzekerd

Speciaal voor logiesverstrekkers: 
wij kunnen de TexelNU Fietskaart ook voorzien van uw eigen logo!

Nieuw! Paspoort Texel, oplage 5.000 stuks

Prijzen en mogelijkheden
Type  breedte x hoogte Tarieven
Voordeelcoupon  50 x 75 mm €     900
Kidsstrip en legenda    €     500
Advertentie 1   40 x 40 mm €     450
Advertentie 2  94 x 20 mm €     400
Advertentie 3  94 x 68 mm  € 1.000
Regelvermelding    €      125

• Circa 100 verspreidingspunten op het eiland
• 25.000 fietskaarten worden verspreid via TESO

VERKRIJGBAAR OP RUIM 
100 LOCATIES

Prijzen en mogelijkheden
Type                       breedte x h oogte              Tarief per oplage
1/1 pagina 70 x 140 mm € 400 

TexelNU bestaat tien jaar! Vanaf de start is de TexelNU Krant een succesnummer. Populair bij toerist én Texelaar. 
Een dikke krant die drie keer per jaar in een Nederlandse uitgave verschijnt en nog een keer in een Duitse en een 
Engelse editie. Boordevol opmerkelijke verhalen over het eiland en de Texelaars. 
TexelNU gaat voor echt Tessels: met insidertips en opmerkelijke verhalen. De onderwerpen worden vanuit een 
bijzondere invalshoek belicht, waardoor de lezer Texel op een andere manier leert kennen. En juist dat maakt deze 
krant ook zo aantrekkelijk voor de Texelaar zelf. De gratis krant wordt verspreid via een groot aantal meeneempunten 
op drukbezochte locaties, waaronder de TESO-boot. De krant is tevens te bestellen via onze webshops.

TexelNU Krant Duits: TexelJETZT
Een volledig Duitstalige krant met daarin de beste tips en mooiste verhalen over ons eiland. De Duitstalige versie 
verschijnt medio mei. De gratis krant is op veel plekken verkrijgbaar.

Nieuw! TexelNOW, een Engelstalige uitgave van de TexelNU Krant
In het jubileumjaar komt TexelNU met een honderd procent Engelstalige versie van de TexelNU Krant. Door het fors 
toegenomen aantal anderstalige toeristen blijkt er behoefte aan een goede toeristische krant in het Engels. 
Ook TexelNOW wordt een kwaliteitsproduct met tips en mooie verhalen over Texel.

Prijzen en mogelijkheden
Type                       breedte x h oogte                Jaartarief
1/1 pagina 268 x 390 mm € 5.000 
2/3 pagina 236 x 225 mm € 4.000 
1/2 pagina 236 x 175 mm € 3.500  
1/3 pagina  236 x 115 mm € 2.500 
2/9 pagina 158 x 115 mm € 1.900
1/9 pagina 75 x 115 mm € 1.250
1/18 pagina 76 x 054 mm € 990
IM voorpagina 78 x 043 mm € 1.400

Bovenstaande tarieven zijn voor alle vijf de edities: 
3x TexelNU, 1x TexelJETZT, 1x TexelNOW

De vijf TexelNU’s verschijnen in 2017:
TexelNU voorjaar (50.000): medio maart  
TexelNU zomer (100.000): begin juli
TexelNU winter (50.000): begin november  
TexelJETZT (25.000): medio mei
TexelNOW (25.000): medio mei

Verschijningsdata onder voorbehoud 

Extra’s:
Achterpagina: + 25% opslag van 1/1 paginatarief 
Losse editie: + 25% opslag van 1/1 paginatarief 
1/1 pagina advertorial: + € 275 bovenop advertentietarief 
1/2 pagina advertorial: + € 200 bovenop advertentietarief 
1/3 pagina advertorial: + € 150 bovenop advertentietarief 

Alle prijzen zijn excl. BTW en vormgeving

TexelNU Krant, jaaroplage 250.000, vijf edities in drie talen

TEXELNU IS 
VERKRIJGBAAR OP RUIM 
130 LOCATIES OP TEXEL.

TexelNU heeft ruim 5.500 volgers (peildatum 1/12/2016)
TexelNU kan uw bedrijf onder de aandacht brengen van haar volgers
Samen met u kunnen wij leuke acties bedenken en uitvoeren
TexelNU kan uw eigen Facebook-pagina promoten

TexelNU Facebook

NIEUW


