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De carrière bijlage van BrugMedia biedt inspirerend carrière nieuws
uit de regio. Arbeidsgerelateerde onderwerpen zoals ‘een carrièreswitch maken’ komen aan bod, maar ook interessante bedrijfsproﬁelen uit de regio en actuele vacatures vormen de kern van deze bijlage.
De carrière bijlage is het ideale platform om

van een speciaal vacature tarief wanneer u

uw bedrijf onder de aandacht te brengen

dit combineert met het bedrijfsproﬁel voor

van een geïnteresseerd publiek. Zowel online

de carrière bijlage.

als oﬄine. Wij bieden u de mogelijkheid om
uw bedrijfsproﬁel in een van onze huis-aan-

Om uw bedrijf extra uit te lichten kunt u een

huisbladen te laten plaatsen inclusief een

blokje op de voorpagina afnemen, waarmee

vermelding op onze online bedrijvengids.

u extra aandacht genereert voor uw bedrijfs-

Daarnaast wordt uw bedrijfsproﬁel ook

proﬁel of vacature. Het blokje bevat 1 item

nog eens onder de aandacht gebracht bij

plus een naamsvermelding en kost 49 euro.

circa 7.500 Facebookgebruikers uit de regio.
Heeft u ook vacatures die u graag onder de

In de tabel op de volgende pagina vindt u alle

aandacht wil brengen? U mag gebruikmaken

tarieven.

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

SOCIALE
KANALEN

Facebook
Instagram
LinkedIn

Door de verbindingen te leggen in uw communicatieplan bent u optimaal lokaal in zicht.
Stel samen met uw media-adviseur het pakket samen dat bij u en uw budget past.

Bedrijfsnaam:

VERSCHIJNINGSDATA
De Swollenaer: 13 mei 2019
Oplage: 52.500 Zwolle
Deadline: 8 mei om 12.00 uur

De Brug: 14 mei 2019
Oplage: 23.100 Gemeente Kampen
IJsselmuiden, De Zande, ’s Heerenbroek,
Mastenbroek, Mandjeswaard
Gedeelte Kamperveen
Deadline: 10 mei om 12.00 uur

De Stadskoerier: 15 mei 2019
Oplage: 12.900 Gemeente Genemuiden
Hasselt, Zwartsluis en buitengebieden
en deel van Stadshagen
Deadline: 10 mei om 12.00 uur

De Drontenaar: 10 juni 2019
Oplage: 17.350 Gemeente Dronten
Swifterbant, Biddinghuizen, Ketelhaven
en buitengebied.
Deadline: 4 juni om 12.00 uur

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
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BEDRIJFSPROFIEL IN EEN KRANT, INCL ONLINE BEDRIJVENGIDS EN CA. 7.500 FACEBOOKVERTONINGEN

COMBINATIE
SW BR ST

Formaat:
150 woorden met foto

€ 240

€ 231

€ 224

€ 445

228

265 woorden met foto

€ 315

€ 296

€ 284

€ 645

290

400 woorden met 2 foto’s

€ 455

€ 428

€ 403

€ 1046

415

800 woorden met 4 foto’s

€ 765

€ 690

€ 640

€ 1845

665

Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op het zelf aanleveren van tekst en foto’s.

Alleen bij afname van een bedrijfproﬁel voor de Carriere bijlage mag u gebruik maken van dit zeer
scherpe vacature tarief. Dit geldt alleen voor week 20.
VACATURE TARIEF INCLUSIEF ONLINE PAKKET (vermelding op alle onze sites, en de vacature wordt op facebook en Instagram geplaatst).

COMBINATIE
SW BR ST

Formaat:
• 1/8 pagina 130 x 96 mm

€ 135

€ 126

€ 119

€ 260

€ 123

• 1/4 pagina 130 x 194 mm

€ 210

€ 191

€ 179

€ 460

€ 185

• 1/2 pagina 264 x 194 mm

€ 360

€ 323

€ 298

€ 861

€ 310

• 1/1 pagina 264 x 398 mm

€ 660

€ 585

€ 535

€ 1660

€ 560

TOESLAGEN REDACTIE + FOTOGRAFIE

BEDRIJFSPROFIEL ALS ADVERTORIAL OP HOMEPAGE

Redigeren tekst

Gratis

265 woorden met 1 foto

€ 100

Artikel 1 week op
onze nieuwssite incl backlink

€ 60

400 woorden met 2 foto’s

€ 175

Artikel 2 weken op
onze nieuwssite incl backlink

€ 100

€

600/1000 woorden met 3/5 foto’s

€ 300

Facebook push
• 7.500 vertoningen

€ 95

€

• 10.000 vertoningen

€ 115

€

Vermelding op
voorpagina

€ 49

€

Totale investering
De tarieven zijn exclusief BTW

€

€

