
 

*prijzen zijn in euro & excl.btw. Indien u er meteen voor kiest om in te tekenen voor 3 edities, bieden wij een goedkoper 
tarief aan.  

ADVERTEREN IN CIRKRANT 

Wie zijn wij?  
OC Cirkant is een voorziening gelegen in Aartrijke die woon- en dagondersteuning biedt aan zo’n 135 

volwassenen met een verstandelijke beperking. In ons magazine CIRKRANT pakken wij 3 keer per jaar 

uit met informatieve artikels, leuke weetjes & boeiende fotoverslagen. Dit magazine wordt op 500 

exemplaren gedrukt en wordt op adres verstuurd naar ouders, familie, bewindvoerders, organisaties, 

overheden & stakeholders. Daarnaast wordt het ook digitaal verspreid naar 500 e-mailadressen.  

Waarom adverteren?  
Promotie 

U bereikt met CIRKRANT - op een positieve manier - een ruime 

doelgroep van consumenten, bedrijven & organisaties. Doordat 

CIRKRANT zo wijd verspreid wordt, garanderen wij een positieve 

invloed op uw naamsbekendheid.  

Steun 

Dankzij uw duwtje in de rug zijn wij in staat om het bestaan van 

CIRKRANT te blijven garanderen. De vele ouders & familieleden van 

de bewoners kijken telkens reikhalzend uit naar het magazine. Zo 

blijven ze immers op de hoogte van het reilen en het zeilen van het 

leven in de voorziening. Dankzij uw steun, kunnen we dit ook 

blijven doen.  

Tarieven 
Advertentieruimte Prijs*  

(U kiest voor een éénmalig 
advertentie) 

Prijs*  
(U kiest meteen voor 3 
advertenties) 

1/4 pagina € 75 € 195 
1/2 pagina € 130 € 350 
1/1 pagina € 240 € 640 
 

Magazine voor ouders, familie, bewindvoerders, organisaties, overheden & stakeholders.  

Verschijnt 3 keer per jaar in maart, juni & november.  

Oplage: 500 exemplaren op adres verstuurd | Extra digitale verspreiding: 500 e-mailadressen  

U kunt niet wachten?  
Wenst u meer informatie of wilt u meteen reserveren voor één van de volgende edities?  

Neem meteen contact op: 

Audry Sanders | Verantwoordelijke communicatie 

050 20 90 32 | audry.sanders@fracarita.org 

www.occirkant.be | www.facebook.be/occirkant  
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