
ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN

ENSCHEDE

UITINENSCHEDE.NL

ONLINE EN PRINT TARIEVEN



Al jarenlang vermarkten wij het vrijetijdsaanbod van 
Enschede online middels onze Nederlandse, Duitse en 
Engelstalige websites www.uitinenschede.nl,  
www.stadtenschede.de en www.cityofenschede.com. Door 
de actieve inzet op het gebied van SEO, SEA en content 
management zijn onze bezoekersaantallen de afgelopen 
jaren continu gestegen. 

DOELGROEP
Onze websites bedienen zowel bewoners als bezoekers aan de stad. 
Onder bezoekers vallen zowel de dag- als weekendbezoekers. Daar-
naast richten we ons op bezoekers uit Nederland en Duitsland. 

BEREIK
In 2018 zijn bezoekers 1.5 miljoen keer op uitinenschede.nl en 
stadtenschede.de geweest. De advertentiemogelijkheden zijn 
beschikbaar op onze homepage en op onze agendapagina. Het 
totale aantal pageviews voor deze twee pagina’s is 225.000 per jaar 
(2018).

WAAROM ADVERTEREN?
Onze websites worden maandelijks bezocht door velen bewoners 
en bezoekers uit Nederland en Duitsland. Het heeft een hoge 
attentiewaarde en een groot bereik. De doelgroep is geïnteresseerd 
in wat er in Enschede te doen is. Ze willen de stad verkennen, op 
de hoogte blijven van de laatste evenementen en staan open voor 
tips.

ADVERTENTIETARIEVEN 
Alle genoemde tarieven gelden per week en zijn exclusief BTW. 

Uitgelichte post in agenda  €95,-
Leaderboard homepage   €75,-
Leaderboard homepage + agendapagina  €110,-

TECHNISCHE GEGEVENS EN AANLEVEREN
Formaat leaderboard 728 x 90 px
Uitgelichte post  foto + tekst

Advertenties dienen een week voor aanvang van de campagne te 
worden aangeleverd.

ONLINE

Sessies website 2016 2017 2018 2019*

Uitinenschede.nl 527.291 684.269 837.390 864.044

Stadtenschede.de 433.083 563.674 654.074  627.589
*sessies 2019 t/m 31-10-2019

Enschede wil een gastvrije stad zijn voor haar bezoekers. 
Om het verblijf voor de bezoekers te vergemakkelijken 
en om de bezoekers een gevoel van welkom te geven, 
is het citymagazine ontwikkeld. Het citymagazine bevat 
inspirerende artikelen, leuke tips en praktische informatie 
over Enschede. 

DOELGROEP
Meerdaagse bezoekers aan Enschede en omgeving. Om deze 
groep te bereiken liggen de magazines op alle hotelkamers en 
bij B&B’s, vakantiewoningen, campings, toeristische bedrijven in 
Enschede en de regio.

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE
1x per jaar; in Nederlands, Duits en Engels.

OPLAGE
2.500 exemplaren. Doordat de magazines op de kamers blijven 
liggen en één magazine door een flink aantal gasten gezien wordt, 
is het bereik echter vele malen groter. 

WAAROM ADVERTEREN?
Het magazine wordt het hele jaar gelezen door gasten die één 
of meerdere dagen in Enschede verblijven. Het heeft een hoge 
attentiewaarde en een groot bereik. De doelgroep is geïnteresseerd 
in wat er in Enschede te doen is. Ze willen de stad verkennen en 
staan open voor tips.  

ADVERTENTIETARIEVEN EN FORMATEN 
1/1 pagina € 850,-
(achterzijde en binnenzijde omslag € 900,-)
Zetspiegel:  192 x 247 mm (bxh)
Bladspiegel:  220 x 275 mm (bxh) (excl. 3 mm afloop)

1/2 pagina    € 550,-
192 x 120,5 mm (bxh)

1/4 pagina    € 325,-
93 x 120,5 mm (bxh)

Uw advertentie is vrij in te vullen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor 
een actiematige advertentie.
Er is ook ruimte voor advertorials met onderwerpen die passen 
binnen de bladformule.
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Om bewoners en bezoekers op de hoogte te houden over alle 
activiteiten in Enschede, wordt de Uitagenda uitgegeven. De 
Nederlandstalige Uitagenda komt maandelijks uit, met daarin de 
highlights op het gebied van muziek, theater, evenementen film, 
exposities en meer. Daarnaast bevat de Uitagenda elke maand 
nieuwe winkel- en horecatips.
De Duitstalige Uitagenda wordt acht keer in het jaar uitgegeven, met 
daarin tips voor winkelen, horeca en cultuur, evenementen en een 
plattegrond van de binnenstad.

DOELGROEP
De Uitagenda is bedoeld voor zowel de bewoners van Enschede, 
als de bezoekers aan onze stad. Het is een begrip voor iedereen, 
van muziekliefhebber tot filmfanaat: in de Uitagenda vind je altijd 
een volledig en actueel overzicht van wat er in de stad te doen is. 

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE
Nederlandstalige Uitagenda: 12x per jaar.
Duitstalige Uitagenda: 1x per kwartaal (januari, april, juli, oktober)

OPLAGE
Nederlandstalige Uitagenda: 3000 stuks.
Duitstalige Uitagenda: 6000 stuks.
De Uitagenda’s worden gedistribueerd via ruim 250 aansprekende 
en relevante plekken in Enschede en omgeving.
Uitgiftepunten zijn bijvoorbeeld bioscopen, hotels, theaters, 
campings, maar ook de vele horecazaken en winkels in Enschede. 
Daarnaast zijn de Uitagenda’s te vinden in alle parkeergarages in 
de binnenstad. 

WAAROM ADVERTEREN?
De Uitagenda wordt maandelijks gelezen door Nederlandstalige en 
Duitstalige bewoners en bezoekers van Enschede. Het heeft een 
hoge attentiewaarde en een groot bereik. De doelgroep is geïnte-
resseerd in wat er in Enschede te doen is. 

ADVERTENTIETARIEVEN EN FORMATEN 
Jaarpakketten Nederlands (12 edities) en Duits (4 edities)

   Nederlands (12x)  Duits (4x)  
Pakket 1 (A6 pagina) 
Per Uitagenda   €250,- €400,-
Per jaar   €3000,- €1600,-
 
Pakket 2 (halve A6 pagina)
Per Uitagenda   €130,- €200,-
Per jaar   €1560,- €800,-

Prijzen losse advertenties
A6 pagina    €250,-
Halve A6 pagina    €130,-

Evenement uitlichten
Voor content partners bestaat de mogelijkheid om een evenement 
uit te lichten in de Uitagenda om zo extra exposure te geven aan 
speciale concerten, voorstellingen, evenementen en exposities. 
Het evenement wordt dan met een foto uitgelicht.
Prijs:     € 100,00

TECHNISCHE GEGEVENS
Formaat A6  105 x 148 mm (bxh)
Formaat halve A6 105 x 74 mm (bxh)
Advertenties   Full colour HR: Certified PDF aanleve-

ren inclusief (kleuren)proef

AANLEVEREN ADVERTENTIES
Advertenties dienen bij voorkeur aangeleverd te worden in de 
volgende bestandsformaten:
• PDF - HighRes, CMYK, profiel ISO FOGRA 27 coated paper
• EPS of AI - HighRes, CMYK, coated paper
• TIFF - CMYK, 300 dpi
Steunkleuren (Pantone) moeten omgezet zijn naar CMYK.
Snijtekens aangeven en 3 mm afloop in het bestand.

UITAGENDA

MAART

UITAGENDA

UITINENSCHEDE.NL

VANAF DEZE MAAND DE UITAGENDA IN EEN NIEUW JASJE!

  ENSCHEDE

  APP 06 5881 3211

  ENSCHEDE

OPENINGSTIJDEN BINNENSTAD

In Enschede kun je zeven dagen per week naar hartenlust shoppen. 

Van bekende grote ketens tot fantastische boetiekjes, Enschede heeft het 

allemaal.

Elke week is er op dinsdag en zaterdag markt op het H.J. van Heekplein.

Maandag: 11:00-18:00 uur

Dinsdag: 09:30-18:00 uur

Woensdag: 09:30-18:00 uur

Donderdag: 09:30-21:00 uur

Vrijdag: 09:30-18:00 uur

Zaterdag: 09:30-18:00 uur

Zondag: 12:00-17:00 uur

TOURIST INFO ENSCHEDE

Bij de Tourist Info kun je terecht voor de belangrijkste toeristische vragen 

en informatie.

Langestraat 41, 7511 HB Enschede

Maandag t/m vrijdag geopend van 09:00-17:00 uur.

Kijk voor de overige Tourist Info Punten op de website.

UITINENSCHEDE.NL

MEISJE KOFFIE GESCHENK - RAADHUISSTRAAT 23 

Meisje is een hip koffi etentje, waar je terecht kunt voor ontbijt, brunch, 

lunch en een middaghapperijtje. Op de foto staan Kishan, Rowdy 

(keukenbrigade) en Nonna, de eigenaresse. Nonna is dol op de levendige 

binnenstad van Enschede door de variatie aan winkels en de vele 

bezoekers. Bij het woord liefste denkt Nonna aan haar moeder die haar 

de liefde voor eten en drinken heeft bijgebracht.

Liefs uit Enschede!

SICK PUPPY BARBER PARLOUR

OP DE WAL 1

Net geopend: een echte barbershop waar vader 

Leon en dochter Zoë alleen authentiek knippen en 

scheren.

U PARKHOTEL

DE VELDMAAT 8

Vorige maand is er een spiksplinternieuw hotel 

geopend op de unieke campus van de Universiteit 

Twente. Een prachtige locatie voor een weekend 

weg.

SKECHERS

H.J. VAN HEEKPLEIN

Het Amerikaanse schoenenmerk Skechers heeft 

sinds kort een winkel aan het H.J. van Heekplein! 

Je vindt hier schoenen voor mannen, vrouwen en 

kinderen.

DE CHIHUAHUASHOP

G.J. VAN HEEKSTRAAT 100

In deze winkel vind je alles voor de kleine honden-

rassen. Van kleding en mandjes, tot halsbanden en 

speelgoed.

MRS. BROWN

PIJPENSTRAAT 20

De bekendste patisserie van Enschede, gevestigd in 

de Walstraat, opent binnenkort een extra locatie in 

de binnenstad.
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ROOMBEEK CULTUURPARK

EEN WIJK VOL VERHALEN, CULTUUR EN ARCHITECTUUR

Laat je verrassen door kunst en cultuur tijdens een bezoek aan de 

Museumfabriek, het Rijksmuseum Twenthe of Tetem. Leer meer over de 

rijke historie van Roombeek, de vuurwerkramp en de wederopbouw van 

de wijk. Of boek een gids en ontdek alles over Roombeek.

De Roombeekfolder is beschikbaar bij de Tourist Infopunten of via 

uitinenschede.nl/roombeek.

ONTDEK ALLES OVER GROLSCH!

GROLSCH BIERBROUWERIJ - BROUWERSLAAN 1  

Op zoek naar een uniek en typisch Enschedees uitje? Breng dan eens een 

bezoek aan de Grolsch Brouwerij. Grolsch biedt verschillende tours aan met 

een hapje en een drankje. De brouwerij tour is al twee keer verkozen tot het 

Beste Uitje van Overijssel en daarom onze tip van de maand! 

De Grolsch Brouwerij Tour is ook één van de items van de ultieme Enschede 

bucketlist. Bekijk de hele bucketlist op 

uitinenschede.nl/bucketlist.
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Arianne Doornbos (50) werkt als 

grafi sch vormgever en woont 

samen met haar man Dirk, zoon 

Pepijn (13) en hond Zorro in 

Enschede. Ze is hier geboren en 

getogen en daarom dol op haar 

stad.

MUST-DO IN ENSCHEDE:

“Pak een terrasje op de Oude Markt en bezoek de warenmarkt op 

zaterdag!” 

DIT EVENEMENT MAG JE NIET MISSEN:

“Ik ben liefhebber van culturele festivals, daarom staan Theater on 

Tour (19 mei) en het Balkonfestival (22 en 23 juni) zeker in mijn 

agenda. Van beide festivals heb ik eerdere edities meegemaakt en 

deze waren zó leuk! Voor de kids is natuurlijk het Dinopark op 

Vliegveld Twenthe hét evenement dit jaar.”

MIJN FAVORIETE LUNCHHOTSPOT:

“Ik ga graag naar de Broodbode in de Haverstraatpassage, maar 

Stoet (bij de Bibliotheek) is ook een toffe hotspot.”

LEUKSTE WINKEL(S):

“Ik ben niet zo’n shopper, maar de leukere winkels vind ik 

bijvoorbeeld Het Gouden Randje (Zuiderhagen) en Mezze Delica-

tessen (Roombeek).”

MEEST FOTOGENIEKE PLEK:

“De wijk Roombeek, maar zeker ook de binnenstad zoals de Grote 

Kerk en de Oude Markt.”

BESTE PICKNICKPLEK:

“Toen mijn zoon nog op de basisschool zat picknickten we elke 

vrijdag bij de vijver achter de Museumfabriek, de eendjes eten er 

zowat uit je hand.”

FAVORIETE EETGELEGENHEID:

“Hoewel er veel leuke nieuwe eetgelegenheden bij zijn gekomen, 

zit ik met mijn mannen nog altijd graag bij SamSam en Café 

Brasserie de Kater. Maar pas ontdekte ik ook hoe leuk Moeke is!”

WAAR IN ENSCHEDE KOM JIJ TOT RUST?

“In het Abraham Ledeboerpark, ik woon tussen 2 parken in en 

dankzij onze hond wandel ik er veel. Weer of geen weer, het is er 

altijd volop genieten!”

WAT STREEP JIJ VAN DE ENSCHEDE BUCKETLIST?

“Te veel om op te noemen! In ieder geval een avondje uit in het 

Wilminktheater, ijsjes eten bij Van der Poel, daghappen in de 

binnenstad en lekker eten bij de Twentsche Foodhal.”

FAVORIETE ENSCHEDEËR:

“Willem Wilmink, wij zijn allebei opgegroeid in de Javastraat en 

mijn ouders wonen daar nog steeds. Dat maakt alle liedjes en 

gedichten die betrekking hebben op Willems jeugd en verblijf daar 

extra bijzonder.” 

UNIEK ENSCHEDE:

“Het echte ons kent ons gevoel, Enschede is een groot dorp. 

Vroeger als ik met mijn beste vriendin op tienertoer ging en we het 

hele land doorreisden waren we altijd zo blij als we het station van 

Enschede weer binnenreden. Enschede voelt nog altijd als thuis.”

MIJN TIPS VOOR JOU:

“Het Rijksmuseum Twenthe is een prachtig museum en zeker de 

moeite waard! De eerste keer was ik verrast hoe mooi het museum 

is. Met kinderen is de Museumfabriek super leuk om te bezoeken.”

MIJN WENS VOOR ENSCHEDE IS:

“Dat Enschede blijft bruisen! Ait Verdan!”
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UITAGENDA

UITINENSCHEDE.NL

DE PERFECTE MAAND OM ER OP UIT TE GAAN!

  ENSCHEDE

  APP 06 5881 3211

  ENSCHEDE

OPENINGSTIJDEN BINNENSTAD
In Enschede kun je zeven dagen per week naar hartenlust shoppen. 

Van bekende grote ketens tot fantastische boetiekjes, Enschede heeft het 

allemaal.

Elke week is er op dinsdag en zaterdag markt op het H.J. van Heekplein.

Maandag: 11:00-18:00 uur

Dinsdag: 09:30-18:00 uur

Woensdag: 09:30-18:00 uur

Donderdag: 09:30-21:00 uur

Vrijdag: 09:30-18:00 uur

Zaterdag: 09:30-18:00 uur

Zondag: 12:00-17:00 uur

TOURIST INFO ENSCHEDE
Bij de Tourist Info kun je terecht voor de belangrijkste toeristische vragen 

en informatie.

Langestraat 41, 7511 HB Enschede

Maandag t/m vrijdag geopend van 09:00-17:00 uur.

Kijk voor de overige Tourist Info Punten op de website.

UITINENSCHEDE.NL

BAR UPDATE - STADSGRAVENSTRAAT 13 

Houd je van een spelletje, een drankje en/of een dansje? Dan ben je bij 

Bar Update aan het juiste adres! Deze gezellige en nog vrij nieuwe bar in 

Enschede wordt gerund door Marc en Emma. Beide zijn ze geboren en 

getogen in Enschede en zijn dol op de leuke huiskamersfeer in hun bar. 

Bar Update is een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar je een 

gezellige avond kunt beleven. 

Liefs uit Enschede!

SAND IN THE CITY KOMT NAAR ENSCHEDE

Bak feestelijke zandtaartjes, graaf tunnels en ga van 

de glijbaan in de grootste zandbak die je ooit hebt 

gezien, midden in de binnenstad! 

OUDE MARKT, 7 MEI T/M 2 JUNI

NIEUWE STUDENTENAGENDA 
Deze maand gaat de agenda op onze studentenweb-

site live. Deze agenda voor en door studenten zal 

beschikbaar zijn in Nederlands, Duits en Engels. 

ENSCHEDESTUDENTENSTAD.NL/AGENDA

DE TREINEN RIJDEN WEER
De nostalgische stoomtreinen van Museum 

Buurtspoorweg tussen Boekelo en Haaksbergen 

rijden weer! Waan je in vroegere tijden en ervaar de 

bijzondere verhalen van de lokale spoorwegen.

MUSEUM BUURTSPOORWEG – STATIONSSTRAAT 3, HAAKSBERGEN

NIEUWE HERENWINKEL IN DE BINNENSTAD

Het herenmerk Dstrezzed opent deze maand in de 

Haverstraatpassage. Dstrezzed staat bekend om hun 

casual en chique herenkleding. 

DSTREZZED – HAVERSTRAATPASSAGE 16

NIEUWE ROUTES BESCHIKBAAR
Vanaf deze maand hebben wij nieuwe routes op de 

website! Ook is Rondje Enschede vanaf deze maand 

in het Engels en Duits beschikbaar en is de 

Textielfi etsroute weer op voorraad. Kijk op onze 

website of kom langs!

NI
EU

W
S

TI
PS

 V
AN

 E
EN

 L
OC

AL
Het grootste terras van Nederland

Koop nu je kaarten of 
boek een vriendentafel

    Optredens van o.a. Glennis 

Grace, Trijntje Oosterhuis, 

Xander de Buisonjé (met 

band), Joël Borelli, Ruth 

Jacott en Maria Fiselier

 Hét open air event van 2019

  Alle drank geserveerd in glas

 Van bitterbal tot sushi

Vliegveld Twenthe | Zondag 23 juni | 13.00 - 20.00 uur

Op Het grootste terras van Nederland draait het om 

genieten. Midden in het bos, op de voormalige militaire 

vliegbasis. Een heerlijke middag en avond die voorbij 

vliegt, maar die je nog heel lang zult onthouden.

www.hetgrootsteterrasvannederland.nl
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Yvette woont samen met haar 

vriend Maurice en dochters Pippa 

(7) en Coco (3) aan de Singel. 

Ze heeft een eigen bedrijf: VETTT, 

een inspiratieplatform voor 

ouders in Twente. 

WWW.VETTT.NL

MUST-DO IN ENSCHEDE:
Er zijn in Enschede ontzettend veel leuke plekjes om te bezoeken. 

Op een vrije dag zoek ik het liefst het buitengebied op. Een 

absolute aanrader is de pluktuin De Inspiratiehoeve! In de lente 

pluk je er tulpen en in de zomer de prachtigste wildboeketten.

DIT EVENEMENT MAG JE NIET MISSEN:

Dat is natuurlijk het VETTT Bengelfestijn tijdens Bevrijdingsdag 

Enschede. Er is van alles te doen voor kinderen en bijna alle 

activiteiten zijn gratis. Maar dit jaar komt er ook een nieuw 

evenement naar Enschede: Dinopark Twente Airport. Een meer-

daags evenement met bijna 60 levensechte dino’s!

MIJN FAVORIETE LUNCHHOTSPOT:

Met de kinderen is dat absoluut STOET. Maar er is ook een 

nieuwkomer, Bardot Bar & Restaurant. Zij hebben een fantastische 

binnentuin achter het pand waar je heerlijk buiten kunt zitten.

BESTE PICKNICKPLEK:
Onze favoriete picknickplek is Hof Espelo aan de rand van 

Enschede. Hier heb je een speelbos met grote picknicktafels, een 

hele fijne plek! Er is ook een kabouterpad die je kunt volgen, en 

dan eindig je weer in het speelbos.

DE LEKKERSTE IJSSMAAK:
Lemon Cookie & Cream bij Van der Poel!

MEEST FOTOGENIEKE PLEK:

Ik vind het Stationsplein geweldig, vooral aan het einde van een 

zonnige dag heb je daar prachtig licht. Een andere favoriet is het 

Van Heekpark, daar heb je een heel mooi pad met een natuurlijke 

boog van bomen; prachtig!

BIJ WELKE MARKTKRAAM KOM JIJ HET LIEFST?

Ik heb twee favorieten, Saigon voor loempia’s en Noppen voor vis!

MIJN FAVORIETE CULTURELE ACTIVITEIT?

Ik vind het erg leuk om samen met een van de kinderen eerst een 

hapje te eten (dat is vaak unaniem SamSam) en daarna naar een 

voorstelling te gaan.

WAAR GA JIJ HET LIEFST UIT ETEN?

Met een groep vrienden staat De Twentsche Foodhal absoluut op 

nummer één. Voor een etentje met een vriend(in) is Lovely Local in 

de Walstraat een favoriet.

DE BESTE BORRELPLEK:
Stanislaus Brewskovitch in de Menistenkerk is een geweldige 

borrelplek, maar ook de Twentsche Foodhal is een heerlijke 

borrellocatie. En de Oude Markt is natuurlijk altijd goed!

MIJN TIPS VOOR EEN DAGJE UIT MET DE KINDEREN:

Ik ben zelf heel erg fan van De Museumfabriek. Koop bijvoorbeeld 

een familiejaarkaart en dan kun je het hele jaar het museum 

bezoeken. Het is écht een museum voor de hele familie.

MIJN EXTRA TIP:
In Roombeek vind je Van Doorn&Doorn, hier kun je fantastisch 

lunchen op het heerlijke terras, terwijl de kinderen spelen in de 

speeltuin. Echt een aanrader!

advertentie

advertentie
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JUNIUITAGENDA

UITINENSCHEDE.NL

DE ZOMER KOMT ERAAN!

  ENSCHEDE
  APP 06 5881 3211

  ENSCHEDE

OPENINGSTIJDEN BINNENSTAD
In Enschede kun je zeven dagen per week naar hartenlust shoppen. 

Van bekende grote ketens tot fantastische boetiekjes, Enschede heeft het 

allemaal.
Elke week is er op dinsdag en zaterdag markt op het H.J. van Heekplein.

Maandag: 11:00-18:00 uur
Dinsdag: 09:30-18:00 uurWoensdag: 09:30-18:00 uur

Donderdag: 09:30-21:00 uur
Vrijdag: 09:30-18:00 uurZaterdag: 09:30-18:00 uur

Zondag: 12:00-17:00 uur
TOURIST INFO ENSCHEDE
Bij de Tourist Info kun je terecht voor de belangrijkste toeristische vragen 

en informatie.

Langestraat 41, 7511 HB Enschede
Maandag t/m vrijdag geopend van 09:00-17:00 uur.

Kijk voor de overige Tourist Info Punten op de website.

UITINENSCHEDE.NL

JIMMY EN NINOS – JI-NOS - OUDE MARKT 28

Jimmy en Ninos runnen een van de populairste snackbars in Enschede. 

In 1991 zijn zij vanuit Syrië naar Enschede gekomen en sindsdien voelen 

ze zich echte Tukkers. Ji-Nos staat vooral bekend om het assortiment aan 

burgers. De best verkochte burger is de hot chicken cheese burger. Maar 

de snackbar is ook een populaire bestemming voor veel mensen om een 

uitgaansavond te eindigen en die avonden verlopen alles behalve saai. 

Benieuwd naar de verhalen? Vraag het aan Jimmy en Ninos!

Liefs uit Enschede!

EEN NIEUW RESTAURANT IN DE BINNENSTAD

RESTAURANT JOANN – NIJVERHEIDSTRAAT 2
Restaurant Joann heeft vorige maand haar deuren 

geopend! Kom en geniet van prachtige internationale 

en eigentijdse gerechten tijdens een compleet 

avondje uit.

VOORRONDE NK KNIKKERENH.J. VAN HEEKPLEIN – 16 JUNIZaterdag 29 juni is de fi nale van het NK Knikkeren 

en een van de voorrondes vindt op Vaderdag 16 juni 

plaats op het van Heekplein. Ben jij tussen de 6 en 

12 jaar oud? Schrijf je dan gauw in.TAART, TAART EN NOG EENS TAART 
MRS BROWN – WALSTRAAT 8, PIJPENSTRAAT 20, ZUIDERHAGEN 36

Niet een, niet twee, maar tegenwoordig zijn er maar 

liefst drie locaties van Mrs. Brown in de binnenstad! 

Voor de lekkere trek, voor een hightea, babyshower, 

vergaderlunch of gewoon zomaar. Het kan allemaal.
DOMPEL JE ONDER IN DE STAD
Onze nieuwe online routes nemen je mee langs de 

verborgen hotspots en bekende highlights van 

Enschede. Iedere route heeft z’n eigen thema en 

met je mobiel in de hand navigeer je moeiteloos als 

een echte local door de stad.
uitinenschede.nl/routes
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Ebo Fraterman is getrouwd, heeft 
twee kinderen en is fotograaf en fi lmer. Hij heeft veel over de wereld gereisd, maar is altijd blij om weer terug in Enschede te zijn. 

MUST-DO IN ENSCHEDE:Beleef Enschede door op zaterdag naar de binnenstad te komen. 

Proef de sfeer op de markt tussen de Duitse gasten, de terrassen 

op de Oude Markt of tijdens het shoppen bij de vele winkels.

DIT EVENEMENT MAG JE NIET MISSEN:
Er is echt voor elk wat wils, dat is het mooie aan onze stad. Van 

festivals tot klassieke concerten en evenementen, er is echt van 

alles.

MIJN FAVORIETE LUNCHHOTSPOT:
Ik heb meerdere favoriete lunchplekken: Novi voor een broodje 

Vitello, Fabels voor een sappige burger of Jansen&Janssen voor een 

broodje bal (dikke aanrader!).LEUKSTE WINKEL(S):Het aanbod in de stad is lekker groot, maar voor kleding kom ik 

het liefst bij State of Art. Zij hebben mooie designs en kwaliteit die 

niet overpriced is. 
FAVORIETE BORRELPLEK:Novi en Fabels hebben allebei goede wijnen en heel vriendelijk 

personeel. Daarnaast zitten ze op een toplocatie!
MEEST FOTOGENIEKE PLEK:Eigenlijk is het buitengebied rondom Enschede het meest 

fotogeniek. Daarnaast is het leuk om op (food)festivals in het 

Volkspark of tijdens de Grolsch Summer Sounds te filmen. 

Mooi om mensen te filmen die het naar hun zin hebben.
BESTE PICKNICKPLEK:Zonder twijfel het Volkspark, daar zie je een mooie mix van 

studenten en families van allerlei culturen die lekker in de zon 

picknicken, sporten of relaxen.FAVORIETE EETGELEGENHEID:
Het mooie aan Enschede is dat er een enorme keuze is aan 

restaurants. Veel verschillende keukens en sferen, dat maakt een 

stad een stad. Het is het leuk om steeds iets anders te proberen.

WAT IS JOUW FAVORIETE CULTURELE ACTIVITEIT?

Dat zijn er meerdere, zoals een bezoekje aan het theater, festivals 

of musea. Maar mijn favoriet is de bioscoop, mooi dat er vanaf 

volgend jaar een grote bioscoop in de binnenstad bij komt!

WAT MIS JIJ NOG IN ENSCHEDE?
Ik denk dat wij hier alles wel hebben, alleen allemaal net iets 

kleinschaliger. Maar het is wel jammer dat wij geen grachten meer 

hebben.

UNIEK ENSCHEDE:Wij hebben het mooiste horecaplein van Nederland: de Oude 

Markt! Een prachtige mix van studenten en echte tukkers.
MIJN EXTRA TIP:Ik hoop dat Enschede zich op alle gebieden blijft ontwikkelen. 

Het is belangrijk dat we gaan proberen om talentvolle jongeren in 

deze regio te houden. En dat gaat lukken zolang we laten zien dat 

het leven hier veel meer voordelen biedt t.o.v. de Randstad!

ROOMBEEK CULTUURPARK
EEN WIJK VOL VERHALEN, CULTUUR EN ARCHITECTUURLaat je verrassen door kunst en cultuur tijdens een bezoek aan de 

Museumfabriek, het Rijksmuseum Twenthe of Tetem. Leer meer over de 

rijke historie van Roombeek, de vuurwerkramp en de wederopbouw van 

de wijk. Of boek een gids en ontdek alles over Roombeek.
De Roombeekfolder is beschikbaar bij de Tourist Infopunten of via 

uitinenschede.nl/roombeek.

www.concordia.nl

BOYSDON’TCRY
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29 JUNI −6 OKTOBER

GASTCURATOR: FRANCIS BOESKETEKSTEN:TWAN JANSSEN

LIJDEN, KWETSBAARHEID 
EN VERDRIET IN MANNENKUNST.
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Fijn dat u interesse heeft in adverteren op een van onze 
kanalen. Wilt u vaker dan één keer adverteren of in meerdere 
uitingen? Of wilt u een specifieke doelgroep bereiken? Voor 
2020 hebben we diverse advertentiepakketten samengesteld, 
waarbij een combi wordt gemaakt tussen adverteren in het 
Citymagazine, de Uitagenda en/of op onze websites. 

Pakket afnemen of meer weten? Neem contact op met 
Ellen Engbers (Content Manager, Enschede Promotie) via 
ellen@enschedepromotie.nl of 0611147649.

Daarnaast hebben we in de december maanden ook de 
mogelijkheid om zichtbaar te zijn onder het publiek in de 
binnenstad gedurende Winter Wonderland. Hiervoor gelden 
andere pakketten. Neem daarvoor contact met ons op.

NEDERLANDSE PAKKETTEN

ALL-IN-ONE NL 
1/1 pagina in 3-talig citymagazine (NL, DE, ENG) à  € 850
12x 1/1 pagina uitagenda NL  à € 3.000
4 weken leaderboard combi home & agendapagina NL à € 440
  _______ 

Subtotaal à € 4.290
Korting (12%)  (-/-)  € 515
  _______ 

Totaal  € 3.775

JAARCONTRACT UITAGENDA & CITYMAGAZINE
1/1 pagina in citymagazine  à  € 850
12x 1/1 pagina uitagenda NL  à  € 3.000
  _______ 

Subtotaal  à € 3.850
Korting (10%)  (-/-) €    385

  
  _______ 

Totaal  € 3.465    

Optioneel: bij afname van 5 weken een online bannerpositie op 
www.uitinenschede.nl en/of www.stadtenschede.de krijgt u de 6e 
week gratis. Alleen van toepassing bij dit pakket.

EVENTPROMOTIE PAKKET
1x evenement uitlichten in maandelijkse Uitagenda*  à € 100
2 weken uitgelicht in online agenda (NL & DE)  à € 190
  _______ 

Subtotaal  à € 290
Korting (5%)  (-/-) € 14,50
  _______ 

Totaal  € 275,50

*verschijning in zowel de NL als DE uitagenda

BENT U GEÏNTERESSEERD? 
 
Mail dan naar adverteren@enschedepromotie.nl of neem 
contact op met het content team van Enschede Promotie 
via 053-4801970.

ADVERTENTIEPAKKETTEN 2020 DUITSE PAKKETTEN 

ALL-IN-ONE 
1/1 pagina in 3-talig citymagazine (NL, DE, ENG) à  € 850
4X 1/1 pagina uitagenda DE  à  € 1.600
2 weken leaderboard combi home & agendapagina DE  à € 440 
  _______ 

Subtotaal à € 2.890
Korting (12%)  (-/-) €    346 
  _______ 

Totaal  € 2.544

DUITSLAND STANDAARD
1X 1/2 pagina uitagenda DE  à  €     200
4 weken leaderboard combi home & agendapagina DE  à €     880
  _______ 

Subtotaal à € 1.080
Korting  (7,5%) (-/-) €       81
  _______ 

Totaal  €    999

COMBIPAKKET NEDERLAND EN DUITSLAND

ALL-IN-ONE NL & DE
1/1 pagina in 3-talig citymagazine (NL, DE, ENG) à  € 850
12x 1/1 pagina uitagenda NL  à  € 3.000
4X 1/1 pagina uitagenda DE  à  € 1.600
4 weken leaderboard combi home & agendapagina NL à € 440
2 weken leaderboard combi home & agendapagina DE  à € 440
  _______ 

Subtotaal à € 6.330
Korting (12%)  (-/-) €    760
  _______ 

Totaal  € 5.570


