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BLACK FRIDAY BIJLAGE
BRUGMEDIA 2018
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Zet vrijdag 23 november 2018 maar vast in de agenda!
Black Friday, de dag waarop Amerikanen traditioneel
op jacht gaan naar koopjes, heeft ook in Nederland
voet aan de grond gekregen.
Hoe u hier ook van kunt proﬁteren?
BrugMedia zet al haar mediainstrumenten in om deze dag de
optimale aandacht te geven. En
uiteraard hebben wij ook het nodige
in de opruiming, en daar kunt u weer
van proﬁteren.
De bijlage knalt eruit doordat de
advertenties zwart-wit en met
1 aanvullende kleur (cmyk) worden
opgemaakt.

Reserveer nu uw advertentieruimte
en wij promoten de totale bijlage via
onze online-kanalen. Er draait een
banner mee op al onze nieuwssites en
de bijlage wordt gepromoot via facebook
en Instagram. Optimale aandacht dus.
De periode van de actie is van
19 november tot en met 23 november.
Wanneer uw aanbieding eerder begint
of later eindigt is dat voor ons geen
probleem.

TARIEVEN
Formaat

• 1/8 pagina

€ 90

€ 81

€ 74

• 1/4 pagina

€ 165

€ 146

€ 134

• 1/2 pagina

€ 315

€ 278

€ 253

• 1/1 pagina

€ 615

€ 540

€ 490

Deze tarieven zijn inclusief het
onlinepakket* en exclusief btw
*De gehele bijlage zal gepromoot
worden via onze nieuwssites,
facebook en instagram

Wilt u extra aandacht voor uw
advertentie koop dan voor € 49,een blokje op de voorpagina waarin
u verwijst naar uw advertentie.

Bijlage
Week 47
19 t/m
23 nove
mber
2018

De Swollenaer XL 19 november 2018
Oplage XL 61.900 Gemeente Zwolle ,
Dalfsen en Hattem
Deadline donderdag 15 november 2018
10.00 uur
De Brug 20 november 2018
oplage 23.100 Gemeente Kampen,
IJsselmuiden, De Zande, ‘s Heerenbroek,
Mastenbroek, Mandjeswaard
gedeelte Kamperveen.
Deadline maandag 19 november 2018
9.30 uur
De Stadskoerier/
De 3 Watersteden • 21 november 2018
oplage 12.900 Gemeente Genemuiden,
Hasselt, Zwartsluis en buitengebieden
en deel van Stadshagen.
deadline maandag 19 november
10.00 uur

Totaal €

Bedrijfsnaam:

Materiaal

Telefoonnummer:

Maken bco reclameburo

Contactpersoon BrugMedia:

Kant en klaar aangeleverd

Bijzonderheden:

U kunt contact opnemen met uw media-adviseur of de
verkoop binnendienst van BrugMedia: (038) 337 00 52

