
ADVERTENTIETARIEVEN 
International Film Festival Rotterdam 2020



International Film  
Festival Rotterdam 2020

International Film Festival Rotterdam (IFFR) is het grootste filmfestival van Nederland.  
Haar grote en diverse publiek dankt IFFR aan het brede programma vol bijzondere, 

originele en spraakmakende films, talks en tentoonstellingen. Het festival speelt zich af op 
meer dan 20 locaties in het centrum van Rotterdam, waaronder het festivalhart in 

de Doelen. De 48ste editie in 2019 telde 327.000 bezoeken. 
 

Profiel bezoeker

Het IFFR-publiek is trouw, actief en betrokken. De bezoekers zijn over het algemeen hoger opgeleid en 
hebben hart voor kunst, cultuur en entertainment.  

Belangrijke data

Lancering campagne                                   begin december 2019
IFFR Programmabijlage verspreiding          15 januari 2020
Start officiële kaartverkoop                          17 januari 2020
Start Festival 49ste editie IFFR  22 januari – 2 februari 2020

 
Uitgaves en kanalen

Publiek Filmprofessionals 
IFFR Programmabijlage IFFR Catalogue 
Programmakrant IFFR Volkskrantdag Pro Programme 
IFFR schermen op festivallocaties  
Nieuwsbrief (Tiger Alert)
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Contactgegevens 
Norbert Bak
bak@adnovus.nl
036-5240959

Pakketten 
Op zoek naar een combinatie die optimale zicht-
baarheid genereert? Combineer dan meerdere 
uitingen in een pakket. Informeer naar de mogelijk-
heden via bovenstaande contactgegevens. 

Alle tarieven in dit overzicht zijn exclusief 21% btw.

HET FESTIVAL IN CIJFERS

 327.000  bezoeken

 300.000  IFFR Programma- 
  bijlages

 5.276.075   unieke pagina- 
  bezoeken op   
  IFFR.com

 18.500  nieuwsbrief- 
  abonnees

 3.436  posts op 
  Instagram met  
  #IFFR2019 of  
  #feelIFFR

 12.254  downloads van de  
  IFFR-app



IFFR Programmabijlage

Het gehele festivalprogramma wordt in één keer bekendgemaakt in de IFFR Programmabijlage, 
die in een grote landelijke oplage met de Volkskrant wordt verspreid. Daarnaast zijn duizen-
den IFFR Programmabijlages te vinden in bioscopen, horeca en culturele instellingen in heel 
Nederland. Een moment waar filmliefhebbers en festivalbezoekers reikhalzend naar uitkijken. 
Daarnaast fungeert de IFFR Programmabijlage als handige gids die ook tijdens het festival 
veelvuldig wordt geraadpleegd. Op alle festivallocaties is de IFFR Programmabijlage volop 
beschikbaar. Advertenties blijven dus de gehele festivalperiode zichtbaar en relevant.

Oplage  300.000
 240.000 als bijlage van de Volkskrant
 60.000 verspreid in grote steden:  
 openbare ruimte, bioscopen, horeca en op het festival
Totaal bereik  900.000
Verschijningsdatum Woensdag15 januari 2020
Omvang  48 pagina’s
Taal  Nederlands
Reserveringsdeadline  Vrijdag 3 januari 2020
Aanleverdeadline voor content  Maandag 6 januari 2020
Benodigd formaat  High-res PDF, CMYK,  
 ISOuncoated_VIGC_47L_220_v2.icc, full colour

Formaat en tarief

1/1 pagina  264 x 385 mm  + 3 mm afloop  €10.500
1/2 pagina liggend 244 x 180 mm, geen afloop  €5.500
1/2 pagina staand 119,5 x 365 mm, geen afloop  €5.500
1/4 pagina staand 119,5 x 180 mm, geen afloop  €2.850



IFFR-schermen op festivallocaties 

Gedurende het festival – 12 dagen lang – hangen op de meest drukbezochte festivallocaties 
(voor de gelegenheid geheel aangekleed in IFFR-sfeer) diverse informatieschermen. Bezoekers 
raadplegen deze schermen veelvuldig, omdat er onder andere informatie over de films, loca-
ties en aanvangstijden op rouleert. Een belangrijk communicatiemiddel dus, en een in het oog 
springende gelegenheid om te adverteren: advertenties worden tussen de praktische informatie 
door 10 seconden per keer vertoond, minimaal om de drie minuten.

Duur vertoon advertentie   10 seconden in een loop van maximaal 7 slides. Vertoning 
minimaal om de 3 minuten 

Aantal schermen  8 schermen, 1 scherm per locatie op prominente   
  plek (vaak bij de ingang) 
Locaties   Pathé Schouwburgplein, de Doelen, Theater Rotterdam  
  Schouwburg, Cinerama, KINO, LantarenVenster, 
  Oude Luxor, Nieuwe Luxor. Laatstgenoemde alleen tijdens  
  de Volkskrantdag op zondag 2 februari 2020 
Aanleverdeadline  Uiterlijk 17 januari 2020

Formaat en tarief

Duur   1 dag  1/2 dag 
1/1 scherm (1920 x 1080) €600  €400 
1/2 scherm (960 x 1080) €300  €200



IFFR Nieuwsbrief

De Tiger Alert is de meest gelezen nieuwsbrief van IFFR. 18.500 abonnees ontvangen 
festivalnieuws, programma-onthullingen, filmtips, kortingsacties en meer. De IFFR Tiger Alert 
wordt tijdens de festivalperiode dagelijks verstuurd, vanaf de bekendmaking van het
gehele festivalprogramma op 15 januari 2020. In de aanloop hiernaartoe krijgen IFFR-fans 
wekelijks een bericht in hun inbox. In een Tiger Alert staan maximaal 2 advertenties. 

Abonnees   18.500 
Verschijningsdatum   Vanaf 15 januari t/m 2 februari dagelijks  

In december en begin januari iedere week  
Taal   Nederlands 
Aanleverdeadline  Een week voor verschijning 
Benodigd formaat  510 x 306 px (vertoond als 255 x 153 px), 72 dpi,  
  max. 25 kb. Jpg, png or gif (geen flash) + url

Periode en Tarieven 

    Tarief 
Periode A: 1 december t/m 14 januari  €200 
Periode B: 15 januari t/m 2 februari   €300 
Combi: 1 x Periode A + 1 x Periode B  €400 
Combi: 2 x Periode B   €500



Programmakrant IFFR Volkskrantdag 

Het festival sluit traditiegetrouw af met de IFFR Volkskrantdag. Op zondag 2 februari geniet 
een enorme stroom bezoekers van vijf films, speciaal geselecteerd door IFFR en de Volkskrant. 
Voor veel bezoekers is de Volkskrantdag hét vaste moment om IFFR te bezoeken, waarbij de 
programmakrant de gehele dag dient als gids die op alle festivallocaties gratis verkrijgbaar is. 
Daarnaast zorgen de redactionele artikelen ervoor dat de programmakrant er tussen iedere 
filmvertoning weer bij gepakt wordt. 

Oplage  11.000 
Verschijningsdatum  Zondag 2 februari 2020
Omvang  16 pagina’s 
Taal  Nederlands 
Reserveringsdeadline  Maandag 13 januari 2020 
Aanleverdeadline  Donderdag 16 januari 2020 
Benodigd formaat  High-res PDF, CMYK, ISONewspaper26 specs  
 (gedrukt in coldset rotatie, max 240% inkt)

Formaat en tarief

1/1 pagina  266 x 390 mm geen afloop  €1.450
1/2 pagina liggend  266 x 190,5 mm geen afloop  €750 
1/2 pagina staand  128,5 x 390 mm geen afloop  €750
1/4 pagina staand  128,5 x 190,5 mm geen afloop  €400



IFFR Pro Programme 

De Pro Programme is dé gids voor de 2.500 professionele gasten tijdens het festival. Het 
bevat alle essentiële informatie over het programma gericht op de filmindustrie. Dit uitgebreide 
magazine functioneert als dagelijks naslagwerk en wordt door de meeste gasten zeer intensief 
gebruikt.

Oplage   3.000 
Verschijningsdatum Dinsdag 21 januari 2020 
Taal   Engels 
Reserveringsdeadline Woensdag 8 januari 2020
Aanleverdeadline  Vrijdag 10 januari 2020 
Benodigd formaat  High-res PDF, CMYK, Coated FOGRA39 specs  
  (gedrukt op gesat.mc, max 350% inkt)

Formaat en tarief

1/1 staand   210 x 275 mm + 3 mm   €1.500 
1/2 liggend   210 x 137,5 mm + 3 mm   €750



IFFR Catalogue 

De catalogus bevat het gehele festivalprogramma en wordt bij aankomst op het festival aan 
filmprofessionals gegeven. Daarnaast is de catalogus te koop in de festivalshop en wordt deze 
naar diverse partners van IFFR en distributeurs gestuurd. De catalogus is hét naslagwerk van 
deze festivaleditie. 

Oplage   2.000 
Verschijningsdatum  Woensdag 22 januari 2020 
Omvang   280 pagina’s 
Taal   Engels – ook de advertenties 
Reserveringsdeadline  Vrijdag 20 december 2019 
Aanleverdeadline vrijdag 20 december 2019 
Benodigd formaat  High-res PDF, CMYK, Coated FOGRA39 specs  
  (gedrukt op gesat.mc, max 350% inkt)

Formaat en tarief

1/1 pagina  110 x 240 mm + 3 mm afloop  
 (Binnenzijde omslag 100 x 240 mm)  €1.500
1/2 pagina staand  110 x 117 mm + 3 mm afloop  €750

Contactgegevens 
Norbert Bak
bak@adnovus.nl
036-5240959


