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BrugMedia wil leerlingen en hun ouders informeren over uw school. In week 2
van 2019 brengen wij daarom de bijlage ‘Onderwijs in jouw regio’ uit. Een bijlage
met informatie over alle scholen, opleidingen en andere nuttige informatie voor
(toekomstige) leerlingen.
U kunt deze boodschap helemaal brengen op
de manier zoals u dat wilt. De werkwijze is dus
anders dan voorgaande jaren. Eerder kreeg u
een advertentie met een redactionele tekst.
Nu zijn er talloze interessante mogelijkheden
om uw boodschap te verpakken. De tarieven
zijn daarop aangepast. Samen met uw mediaadviseur stelt u een communicatieplan op dat
naadloos aansluit bij uw school en uw budget.
De tekst wordt in de krant geplaatst, maar
u kunt hem ook voor een klein bedrag, als
advertorial en als Facebookpush via de
kanalen van BrugMedia aan uw doelgroep
tonen. Het artikel is uiteraard vrij voor eigen
gebruik, zodat u het ook op uw eigen social
media en op uw website kunt plaatsen. Zo
wordt uw bereik nog vele malen groter.
Naast de tekst en de advertentie wordt
de communicatie verder doorgevoerd
via zogenaamde display op onze website.
Uw communicatie wordt op deze manier
consistent doorgevoerd.

Na aﬂoop van de campagne krijgt u een
rapportage van de resultaten.
U kunt kiezen uit de volgende onderdelen:
• Een advertentie met een banner op onze
nieuwssite die verwijst naar uw eigen site
• Promotie op Facebook of Linkedin van uw
bericht
• Een zakelijke tekst op onze nieuwssites als
advertorial inclusief een link naar uw eigen
site. (Dit laatste verhoogt uw vindbaarheid
binnen Google)
Wilt u extra aandacht voor uw advertentie
of advertorial koop dan voor € 49,00 een
blokje op de voorpagina waarin u één item
plaatst met uw naamsvermelding.
Door de verbindingen te leggen in uw
communicatieplan bent u optimaal lokaal in
zicht. Stel samen met uw media-adviseur een
pakket samen dat bij u en uw budget past.

Verschijningsdata
De Swollenaer: 7 januari 2019
Oplage: 52.500 Zwolle
De Brug: 8 januari 2019
Oplage: 23.100 Gemeente Kampen
IJsselmuiden, De Zande, ’s
Heerenbroek,
Mastenbroek, Mandjeswaard
Gedeelte Kamperveen
De Stadskoerier: 9 januari 2019
Oplage: 12.900 Gemeente
Genemuiden
Hasselt, Zwartsluis en buitengebieden
en deel van Stadshagen
De Drontenaar: 7 januari 2019
Oplage: 17.350 Gemeente Dronten
Swifterbant, Biddinghuizen,
Ketelhaven en buitengebied

DE DEADLINE IS WOENSDAG
2 JANUARI 2019 10.00 UUR

CROSSMEDIAAL PAKKET

Totaal 500.000
vertoning per maand
ADVERTORIAL

NIEUWSSITES

KRANTEN

OPLAGE

ADVERTENTIE

150 woorden + 1 foto
265 woorden + 1 foto
400 woorden + 2 foto’s

deswollenaer.nl
brugnieuws.nl
destadskoerier.nl
dedrontenaar.nl

deswollenaer.nl
brugnieuws.nl
destadskoerier.nl
dedrontenaar.nl

52.100
23.100
12.900
17.350

130 x 96 mm
130 x 194 mm
264 x 194 mm
264 x 398 mm

Bedrijfsnaam:
Telefoonnummer:
Contactpersoon BrugMedia:
Bijzonderheden:

SOCIALE
KANALEN

Facebook
Instagram
LinkedIn

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

Materiaal
Maken bco reclameburo
Kant en klaar aangeleverd
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ADVERTENTIE IN DE KRANT INCLUSIEF BANNER ONLINE
Formaat:

Totaal

• 1/8 pagina 130 x 96 mm

€ 105

€ 96

€ 89

€ 93

€

€ 195

€ 176

€ 164

€ 170

€

€ 345

€ 308

€ 283

€ 295

€

€ 660

€ 585

€ 535

€ 560

€

incl. 5.000 vertoningen

• 1/4 pagina 130 x 194 mm
incl. 7.500 vertoningen

• 1/2 pagina 264 x 194 mm
incl. 7.500 vertoningen

• 1/1 pagina 264 x 398 mm
incl. 10.000 vertoningen

+

ARTIKEL IN DE KRANT
Totaal

Formaat:
150 woorden met foto

€ 75

€ 66

€ 59

€ 63

€

265 woorden met foto

€ 150

€ 131

€ 119

€ 125

€

400 woorden met 2 foto’s

€ 300

€ 263

€ 238

€ 250

€

+

ADVERTORIAL OP HOMEPAGE

EXTRA BANNERS
Totaal
5.000 vertoningen

€ 30

€

7.500 vertoningen

€ 45

€

10.000 vertoningen

€ 60

€

+
+

Vermelding op
voorpagina

€ 49

Artikel 1 week op
onze nieuwssite incl backlink

€ 60

Artikel 2 weken op
onze nieuwssite incl backlink

€ 100

€

Facebook push
• 7.500 vertoningen

€ 75

€

• 10.000 vertoningen

€ 95

€

€

Totale investering
De tarieven zijn exclusief BTW

€

€

