
ADVERTENTIETARIEVEN 
International Film Festival Rotterdam 2019





IFFR Programmabijlage

Het gehele festivalprogramma wordt in één keer bekendgemaakt in de IFFR Programmabijlage, die 
in een grote landelijke oplage met de Volkskrant en in openbare ruimtes (zoals bioscopen) wordt 
verspreid. Een moment waar filmliefhebbers en festivalbezoekers reikhalzend naar uitkijken, want 
vóór het verschijnen van deze bijlage zijn pas enkele filmtitels onthuld. Daarnaast fungeert de IFFR 
Programmabijlage als handige gids die ook tijdens het festival veelvuldig wordt geraadpleegd. Adver-
tenties springen dus meermaals in het oog.

Oplage  352.000
 295.000 verspreiding via de Volkskrant
 57.000 verspreiding in grote steden:  
 openbare ruimte, bioscopen, horeca en op het festival
Totaal bereik  927.000
Verschijningsdatum 16 januari 2019
Omvang  48 pagina’s
Taal  Nederlands
Reserveringsdeadline  Woensdag 2 januari 2019
Aanleverdeadline  Vrijdag 4 januari 2019
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  €9.750
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.com 

IFFR biedt een pakket van vier banners op blogpagina’s en in nieuwsberichten op de website, waar-
door een advertentie optimaal zichtbaar is. Deze pagina’s genereren veel verkeer en worden gedeeld 
via alle kanalen van het festival: sociale media, mailings en in persberichten. Op deze manier komen 
zowel de frequente als incidentele bezoekers van IFFR.com in aanraking met uw advertentie. De 
advertenties worden een week lang vertoond met één advertentie per pagina.

Verschijningsduur  Een week
Pakket  Banners in de vier meest recente blogs 
Aanleverdeadline  2 weken voor verschijning 
Specificaties  Leaderboard: 468 x 60 pixels, max 100 Kb en voor vertoning op mobiel:  
 234 x 60 pixels, max 100 Kb 
Formaten  GIF of  JPG. URL vermelden voor link vanuit banner.

Periode en tarief per pakket  Gem. aantal unieke  Gem. aantal unieke  Prijs 
  impressies per week   bezoekers per week

Campagne  week 48 t/m 52  8.324  4.436  €100 
Programma  week 1 t/m 4 (dinsdag)  29.450  14.782  €350 
Festival  week 4 (woensdag) t/m 5  46.482  25.591 €550



Programmakrant IFFR Volkskrantdag 

Het festival sluit traditiegetrouw af  met de IFFR Volkskrantdag. Op zondag 3 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  3 februari 2019
Omvang  16 pagina’s 
Taal  Nederlands 
Reserveringsdeadline  Dinsdag 8 januari 2019 
Aanleverdeadline  Vrijdag 11 januari 2019 
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  €1.600
1/2 pagina liggend  266 x 190,5 mm geen afloop  €800 
1/2 pagina staand  128,5 x 390 mm geen afloop  €800
1/4 pagina staand  128,5 x 190,5 mm geen afloop  €350



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, locaties en aanvangstij-
den 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 3 februari 2019. 
Aanleverdeadline  Uiterlijk 16 januari 2019

Formaat en tarief

Duur   1 dag  1/2 dag 
1/1 scherm (1920 x 1080) €1.200  €650 
1/2 scherm (960 x 1080) €650  €350



IFFR Nieuwsbrief

De Tiger Alert is de meest gelezen nieuwsbrief  van IFFR, vol met festivalnieuws, programma-ont-
hullingen, filmtips, kortingsacties en meer. De open-rate (49% tijdens en 32% buiten het festival) en 
click-rate (9% tijdens en 5,5% buiten het festival) van de Tiger Alerts liggen ver boven het gemiddelde.

Abonnees   17.200 
Verschijningsdatum   Tijdens het festival dagelijks, in december en januari weke-

lijks. De rest van het jaar om de week. 
Taal   Nederlands 
Aanleverdeadline  Een week voor verschijning 
Benodigd formaat  255 x 153 px, 72 dpi, max. 25 kb. Jpg, png (geen flash) +   
  link vanuit advertentie.

Periode en tarief per nieuwsbrief

Periode   Focus nieuwsbrieven   Prijs 
1. 1 nov – 28 nov 2018  Teasers programma   €200 
2. 29 nov – 22 jan 2019  Lancering campagne en programma  €250 
3. 23 jan – 3 feb 2019  Festival 2019   €300 
4. 1 mrt – 30 sep 2019 IFFR-hits in de bioscopen, korte films op YouTube, 
  IFFR-evenementen door het jaar heen  €150



IFFR Catalogue 

De catalogus bevat het gehele festivalprogramma en wordt bij aankomst op het festival aan filmpro-
fessionals 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  23 januari 2019 
Omvang   280 pagina’s 
Taal   Engels – ook de advertenties 
Reserveringsdeadline  Dinsdag 8 januari 2019 
Aanleverdeadline Donderdag 10 januari 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)  €1.830
1/2 pagina staand  110 x 117 mm + 3 mm afloop  €915



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 func-
tioneert als dagelijks naslagwerk en wordt door de meeste gasten zeer intensief  gebruikt.

Oplage   3.000 
Verschijningsdatum 23 januari 2019 
Taal   Engels 
Reserveringsdeadline 9 januari 2019
Aanleverdeadline  11 januari 2019 
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   €1.830 
1/2 liggend   210 x 137,5 mm + 3 mm   €915


