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OVER ONS
Onze marketing- en communicatiespecialisten ontwikkelen creatieve campagnes voor 

organisaties. We bedenken een strategie, maken je zichtbaar, vertellen jouw verhaal en

visualiseren het, in print, online en social media.

Onder het genot van een kopje koffie leren wij graag jouw bedrijf kennen. Wij zijn 

nieuwsgierig naar jouw unique selling points, maar wij zijn vooral benieuwd naar andere usp’s: 

‘de untold selling points’. Daarbij gaat het om de onderscheidende eigenschappen van jouw 

organisatie waarvan jij je niet bewust bent. Met onze expertise in marketing, online en offline 

reclame en communicatie kunnen wij jouw bedrijf helpen met het bereiken van jouw doelen. 

MARKETING & COMMUNICATIE

MARKETING & 
COMMUNICATIE

M A R K E T I N G  &  C O M M U N I C AT I E B U R E AU



4MARKETING & COMMUNICATIE

W E B S I T E S

Wil jij een website die aansluit bij 

jouw nieuwe strategie? BrugMedia 

helpt! Wij verzorgen complete 

websites gebouwd in WordPress 

die aansluiten op de gewenste 

missie en visie van jouw bedrijf. 

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

BRONS ZILVER GOUD

Inventarisatiegesprek

10 webpagina’s

Geschikt voor mobiel, tablet en pc

Zelf web teksten aanleveren

Zelf foto’s aanleveren

Wij verzorgen fotografi e

Google SEO; basis

Google SEO; basis en alle web teksten worden 
SEO-technisch door communicatiespecialisten 
geschreven

Overzet domeinnaam

Dagelijks backup en maandelijks update  plugins

Inclusief website service

Eenmalig vooraf

Vervolgens maandelijks op basis van 1 jaar

Vervolgens maandelijks op basis van 2 jaar

 ✓ ✓ ✓

 ✓ ✓ ✓

 ✓ ✓ ✓

 ✓ 

 ✓ ✓ 

    ✓

 ✓ ✓ ✓

  

✓ ✓

 ✓ ✓ ✓

 ✓ ✓ ✓

  ✓ ✓

 € 350,- € 700,- € 950,-

€ 90,- 

  € 140,- € 162,-

Wie een website door ons laat bouwen 

krijgt als de website live gaat gratis aan-

dacht in één van onze kranten. Je krijgt 

in de printeditie een partnerbijdrage 

van 265 woorden met liggende foto, een 

doorplaatsing op de nieuwssite van de 

krant en een Facebookvermelding met 

een totaalwaarde van  € 325,-. 

WEBSITE SERVICE
Voor € 85,- per maand koppelen wij 

jouw website aan Google Analytics en 

analyseren en optimaliseren wij jouw 

website blijvend. Wil jij een wijziging op 

de website aanbrengen? Informeer ons 

en wij passen het voor je aan.
Exclusief 

• Extra pagina’s voor € 70,- per pagina

• Hosting & domeinregistratie. Daarover geven wij graag advies.Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW
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S O C I A L  M E D I A

Zit jouw doelgroep op social media, 

maar weet je zelf niet zo goed 

waar je moet beginnen? Of wil 

je juist meer interactie met jouw 

doelgroep? Daar is socialmedia-

marketing voor nodig. Social-

mediamarketing is het inzetten van 

diverse socialmediakanalen zoals 

Facebook, Instagram of LinkedIn 

om zo in contact te komen met je 

doelgroep. Op die manier vergroot 

je jouw naamsbekendheid, word 

je online beter zichtbaar en ben je 

onderscheidend ten opzichte van je 

concurrenten. 

Wij zijn gespecialiseerd in het in-

richten van socialmedia-accounts, 

strategie bepalen en het creëren 

van content.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

BRONS ZILVER GOUD

Maandelijks content voorstel

Creëren, plannen en plaatsen van berichten 
(afbeeldingen) per maand

Creëren, plannen en plaatsen van video’s / reels 
per maand

Kanalen Facebook & Instagram

Extra kanaal LinkedIn, Pinterest of TikTok

Levert eigen fotografi e aan

Fotografi e / Videografi e 1x per half jaar

Fotografi e / Videografi e 1x per kwartaal

Social care: wij liken, reageren en volgen

Social analyse, bijsturing en rapportage

Advertentiebudget t.w.v. € 50,-

Per maand

 ✓ ✓ ✓

4 3 5

1 1

✓ ✓ ✓

  ✓ ✓

 ✓  

  ✓ 

   ✓

  ✓ ✓

  ✓ ✓

  ✓ ✓

 € 199,- € 399,- € 599,-

Extra’s 

•  Extra advertentiebudget altijd mogelijk 

Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW
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W I J  V E R ZO RG E N 
O O K

INHOUSE COMMUNICATIE 
Met een in house marketing communica-

tie dienstverlening ontzorgen wij graag 

in de meest brede zin van het woord. Wij 

geven graag sturing aan het marketing 

communicatie beleid en werken terplek-

ke op jouw locatie aan jouw marketing en 

communicatie vraagstuk. Dit met onze 

studio in Kampen ter ondersteuning 

voor werkzaamheden die niet op locatie 

kunnen worden ingericht.

COMMUNICATIE KOMPAS
Wil jij je doelgroep bereiken, maar weet 

je niet waar je moet beginnen? Of ben je 

al bezig, maar is je bereik niet zoals je had 

verwacht? Wij helpen jouw doelen te be-

reiken! Dit doen wij door het ontwikkelen 

van een Communicatie Kompas, helemaal 

op maat geschreven voor jouw bedrijf. 

Wij zoeken uit wie jouw doelgroep is en 

hoe je deze doelgroep het beste kunt 

benaderen. Daarnaast kijken wij naar de 

ontwikkelingen in de markt, jouw concur-

renten en jouw huidige media inzet. Wij 

kijken verder dan alleen de middelen die 

BrugMedia biedt en gaan voor het beste 

advies. In overleg bepalen wij doelstel-

lingen en rollen dit uit naar een passende 

strategie. Aan de hand van het Communi-

catie Kompas wordt de richting van jouw 

bedrijf bepaald.

BEDRIJFSFILM
Beeld zegt meer dan 1000 woorden. 

Wij maken jouw bedrijfsfilm van 

ongeveer 1,5 minuut. 

Inclusief:

•  Schrijven script

•  Interview

•  Filmen op locatie

•  Monteren

•  Controle ronde

Vanaf  € 350.-

FOTOGRAFIE & VIDEO 
Wil jij graag passende fotografie en/

of videografie bij jouw campagne? Ook 

dat verzorgen wij graag voor je. Neem 

contact met ons op en maken een tarief 

op maat voor jou. 

Vanaf  € 140.-

Vanaf  € 895.-

  € 1195.-
COMMUNICATIE 
STRIPPENKAART
Wil jij graag gebruik maken van onze 

diensten, maar weet jij niet goed in welke 

vorm? Dan is een communicatie strippen-

kaart het ideale middel voor jou. Je koopt 

een communicatie strippenkaart die je 

vrij kunt inzetten over alle communicatie 

kanalen, afhankelijk van jouw behoefte. 

Vanaf  € 250.-Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW
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OVER ONS
Wij hebben een eigen studio met grafi -

sche vormgevers. Ons enthousiaste team 

van creatievelingen denkt mee over een 

concept en vertaalt dit naar beelden die 

bij jouw organisatie passen. Van adver-

tenties en nieuwsbrieven tot visitekaart-

jes en een nieuwe huisstijl, wij ontwerpen 

het aan de hand van jouw verhaal, jouw 

idee en jouw DNA. 

HUISSTIJL EN LOGO
Een huisstijl laat zien waar een bedrijf 

voor staat. Wij gaan samen met jou aan 

de slag om ervoor te zorgen dat de visu-

ele uitstraling naadloos aansluit bij jouw 

identiteit.

Wij zijn op de hoogte van de laatste 

trends en technieken. Een logo moet op 

ieder moment doen waarvoor het ge-

maakt is: positief de aandacht trekken en 

duidelijk maken waar jouw bedrijf voor 

staat. Wij helpen je ook graag met de re-

clame-uitingen in en aan je bedrijfspand. 

Want je pand is je visitekaartje.

• Inventarisatiegesprek;

• Wij maken een paar voorstellen aan de 

hand van jouw input;

• Op basis van een gekozen logo 

verzorgen wij twee correctierondes;

• Wij leveren het logo in diverse

 formaten aan: jpg, eis, ai, pdf, 

zwart wit.

O N T W E R P S T U D I O
ONTWERPSTUDIO

Vanaf  €1250.-

Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW
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O N T W E R P S T U D I O

KRANTEN, BROCHURES 
EN MAGAZINES 
Al meer dan dertig jaar maakt 

BrugMedia kranten, brochures 

en magazines op voor derden. Dit 

varieert van alleen het opmaken 

van advertenties tot de complete 

opmaak en het druk gereed 

aanbieden bij de drukker. 

DRUKWERK 
We maken fl yers, menukaarten, 

posters, presentatiemappen en 

meer. Door onze kennis en ervaring 

adviseren wij jou over het juiste 

materiaal. 
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OVER ONS
Al dertig  jaar geven wij huis-aan-huiskranten uit die zijn geworteld in de regio. De Brug, De 

Swollenaer, De Stadskoerier, De Kop, Zeewolde-Actueel, De Drontenaar en De Schaapskooi 

en zenden lokaal nieuws uit het hart van de samenleving die je nergens anders vindt. Onze 

journalisten verzamelen, onderzoeken en analyseren informatie voor de kranten en dagelijks 

de websites en socialmediakanalen die daarbij horen. 

Samen hebben die titels een oplage van 166.100 per week. Hiermee zijn wij marktleider in 

de regio. Het resultaat is wekelijks terug te lezen in de kranten en online op de nieuwssites. 

Per maand worden deze titels door ruim 1.000.000 bezoekers online bezocht. 210.000 zijn 

hiervan unieke bezoekers. Het grootste gedeelte van deze bezoekers is 25 tot 55 jaar.

U I TG E V E R I J
UITGEVERIJ
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U I TG E V E R I J

• Partnerbijdrage met foto in de krant op ¼ pagina 

• Jouw artikel met foto op 4 locaties op één van onze 

nieuwssites naar keuze 

• Jouw artikel met foto wordt gedeeld via de bijbehorende 

social media kanalen 

• (Start)advertentieplaatsing op ¼ pagina 

• 3 x een 1/16 pagina, afwisselend geplaatst binnen tien 

weken na de startadvertentie 

BRONS:

Van: 1.324
voor: 

€595,-
EENMALIGE 
STARTERSAANBIEDING*

• Partnerbijdrage met foto in de krant op ¼ pagina 

• Jouw artikel met foto op vier locaties op één van onze 

nieuwssites naar keuze   

• Jouw artikel met foto wordt gedeeld via de bijbehorende 

social media kanalen  

• (Start)advertentie op ½  pagina  

• Jouw (start)advertentie wordt één week online 

doorgeplaatst, inclusief backlink naar jouw website  

• 3x 1/4 pagina, afwisselend geplaatst binnen tien weken 

na de startadvertentie  

• Jouw 1/4 advertentie wordt drie keer één week online 

doorgeplaatst, inclusief backlink naar jouw website  

GOUD: 

Van: 2.868
voor: 

€1395,-
EENMALIGE 
STARTERSAANBIEDING*

• Partnerbijdrage met foto in de krant op ¼ pagina  

• Jouw artikel met foto op vier locaties op één van onze 

nieuwssites naar keuze   

• Jouw artikel met foto wordt gedeeld via de bijbehorende 

social media kanalen  

• (Start)advertentie op ½  pagina  

• Jouw (start)advertentie wordt één week online 

doorgeplaatst, inclusief backlink naar jouw website  

• 3x 1/8 pagina, afwisselend geplaatst binnen tien weken 

na de startadvertentie  

• Jouw 1/8 advertentie wordt drie keer één week online

 doorgeplaatst, inclusief backlink naar jouw website  

ZILVER:

Van: 2.328

voor: €995,-
EENMALIGE 
STARTERSAANBIEDING*

KENNISMAKINGS-
PAKKETTEN
Voor alle nieuwe klanten, hebben 

wij een aantal kennismakings-

pakketten samengesteld. Hier 

kun je slechts één keer gebruik 

van maken. Met deze pakketten 

geven we je echt een goede start. 

De pakketten zijn inclusief tekst, 

fotografi e en opmaak.

Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW
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Full banner 

Roomweg 1
Steenwijk 
0521-51 43 44

Leaderboard  

Large rectangle

U I TG E V E R I J

UITGEVERIJ

BANNERCAMPAGNE 

Wil je online veel mensen berei-

ken? Dan is een bannercampagne 

op de nieuwssites van BrugMedia 

iets voor jou. Een bannercampagne 

zorgt voor naamsbekendheid, het 

opbouwen van een merk of het 

communiceren van een actie. Jij 

kan zelf bepalen in welke regio 

de banner te zien is, want de 

advertentie wordt alleen getoond 

aan de mensen die wonen in de 

door jou opgegeven plaats of regio. 

Door gericht te adverteren, zullen 

de resultaten van jouw campagne 

beter zijn. Online adverteren is 

meetbaar. Je kunt zien hoeveel 

mensen jouw advertentie hebben 

gezien en hoeveel mensen er op 

geklikt hebben. 

De banners kan jij zelf aanleveren, 

maar je kunt er ook voor kiezen om 

deze te laten vormgeven door onze 

Ontwerpstudio.

Om een goed resultaat te halen 

werken wij met bannerpakketten. 

Zo is jouw banner op verschillende 

posities en pagina’s te zien op onze 

nieuwssites. 

•  Billboard

Een horizontale banner 

bovenaan op de webpagi-

na. Door het formaat biedt 

deze banner veel creatieve 

mogelijkheden. 

Formaat 970 x 250 pixels

•  Leaderboard

Een liggende rechthoekige banner 

tussen de redactionele content op 

desktop. 

Formaat voor desktop 728 x 90 pixels

•  Full banner

Een liggende rechthoekige banner tus-

sen de redactionele content op mobiel. 

Formaat voor mobiel 300 x 70 pixels

•  Large rectangle

Een opvallende grote, bijna vierkan-

te banner aan de rechterkant op de 

webpagina.

Formaat voor desktop 336 x 280 pixels

Formaat voor mobiel 300 x 250 pixels

Billboard

Een bannerpakket bij BrugMedia bestaat uit de volgende banners:

Maximale bestandsgrootte per banner is 200kb. 
Bestandsformaat is *.jpg, *.gif of *.png
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De investering voor een bannerpakket is € 10,- per 1.000 vertoningen 
(minimale afname is 10.000). 

AANTAL VERTONINGEN PRIJS PER MAAND PRIJS PER MAAND
 BIJ EEN JAARAFNAME MAANDELIJKS OPZEGBAAR

10.000 € 50,- € 100,-

15.000 € 100,- € 150,-

30.000 € 175,- € 300,-

50.000 € 225,- € 500,-

Met BrugMedia zichtbaar op landelijke 

media

Een banner op landelijke media zoals 

ad.nl, nu.nl, linda.nl of marktplaats.nl? 

Dat kan bij BrugMedia. Voor € 25 euro 

CPM (kosten per 1.000 vertoningen) 

zorgt BrugMedia voor lokaal, regionaal of 

landelijk bereik, via landelijke spelers óók 

voor lokale ondernemers. 

Vraag naar de mogelijkheden. 

U I TG E V E R I J

Premium domeinen waar je o.a. 

zichtbaar op kan zijn:

• nu.nl

• funda.nl

• fd.nl

• linda.nl

• vriendin.nl

• telegraaf.nl

• ad.nl

• grazia.nl

• vi.nl

• buienradar.nl

• marktplaats.nl

• beaumonde.nl

• cosmopolitan.nl

• autoblog.nl

• rtlnieuws.nl

• volkskrant.nl

• margriet.nl

• etc. etc.

*Dit geldt niet voor premium domeinen. 

Voor de banners in combinatie met een printadvertentie hanteert BrugMedia dezelfde 

staffelkorting als op de printadvertentie. 

UITGEVERIJ

BANNERCAMPAGNE 
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U I TG E V E R I J

UITGEVERIJ

PARTNERBIJDRAGES

Met een partnerbijdrage creëer je meer 

kwalitatieve aandacht rondom je bedrijf 

of merk. De content die wij online plaat-

sen wordt 1 jaar lang opgenomen in ons 

archief, inclusief backlink, wat bijdraagt 

aan de vindbaarheid van jouw website. 

Jouw boodschap krijgt bij ons dus het 

beste podium.

Wat zijn dan de mogelijkheden? 

Een partnerbijdrage is een commercieel 

artikel wat jij zelf aanlevert of wat wij 

professioneel voor jou verzorgen. Dit kan 

een partnerbijdrage zijn die in een krant, 

website of social media kanaal wordt 

gepubliceerd. Een partnerbijdrage wordt 

opgemaakt als gewone tekst, zonder logo 

en wordt daarom als gewoon nieuws 

ervaren. Je kunt kiezen uit verschillende 

formaten en een frequentie die bij jouw 

past. 

*exclusief schrijven en fotografi e, artikel wordt geplaatst op één nieuwssite en één bijbehorende social van die nieuwssite.*exclusief schrijven en fotografi e, artikel wordt geplaatst op één nieuwssite en één bijbehorende social van die nieuwssite.*exclusief schrijven en fotografi e, artikel wordt geplaatst op één nieuwssite en één bijbehorende social van die nieuwssite.

Plaatsing partnerbijdrage in één van onze kranten en/of één van onze nieuwssites + gratis social* 

FORMAAT CIRCA AANTAL AANTAL TARIEF TARIEF ONLINE + COMBINATIE
 WOORDEN FOTO’S OFFLINE GRATIS SOCIAL* OFFLINE + ONLINE

1/16 pagina 110 n.v.t. € 85,- € 175,- € 225,-

1/8 pagina 165 1 € 125,- € 175,- € 275,-

1/4 pagina 265 1 € 175,- € 175,- € 325,-

1/2 pagina 350 1. € 325,- € 175,- € 475,-

1/1 pagina 570 2 € 625,- € 175,- € 750,-

2/1 spread 950 4 € 1200,- € 175,- € 1150,-
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Optionele extra promotie van je 
partnerbijdrage; geografi sch 
en/of demografi sch

SOCIALMEDIA TARIEF BEREIK*

Facebook/
Instagram € 95,- 15.000

LinkedIn € 95,- 15.000

* gemiddeld aantal mensen dat je 
   extra bereikt

Cabore sinum que ant, et veribust rerrum que nones es non peli-

bus, estis vollata tibusdam etumquis quibeaquia venisciae. Quis 

nimagnatem veri audipsusam, ventem sequaeri dit, nullaudit 

aut estiaep erferior molorum quiasi omnis is reperovit, occa-

bores provid mi, officipit aut quissi blam elique natem veliqui 

con re si bea eos quos sum fugiatio beat hil il et, omnimil is in 

ressint et lias audam quiam, et aces accaeceatur mos miliqua-

tium, etur aut laborup taspeli tatiusam essimosae nim estinti 

quias rem quo iliquibus rem aute vendel iur audist velest ipsam, 

imi, ut que ipsa del endel ea enda iumet lacere voloreped quibus.

Ut harum voluptam, qui omnitis dolupta dolorerit pra dunt, se-

quia sin pelentibus enimet qui debit acipicid ut re ipiet asit, quo 

ilitatur? uptiis pa invendam natemporibus quia est que et ac-

cusam enis aligeni aercil mod quam quam, si dolesedi cus qui-
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porundi tibusae ratur? Cae re corume consequam, volenditiori 

omniendandit facculla ea vitae nam nis dis ratibusam aliquam 

alitaquo conseque modi ant veliquo tem restia quibus dipis nis 

dia voluptat essequa tiores min con rerovid untem dendentur, 

Een kokend 

waterkraan maakt het 

koken makkelijker

odicabo. Nam hillupta cum reribusam, sa nonsedicatus dolup-

tatur alibusa ndigeni enimus di as enimenis esendipsam dem 

quia volor andis nis quam illabo. Namus ium esequia tesciunt, 

cust et, tempori onsecat et que prae rendias ab iunte dolent que 

dist arum a voluptatum re que quo es veligentet officius voluptu

Nisqui odis as magnias pedisciam volore laccum expelic idun-

tem invendebis quam ima cus dolorehent rem vereri ut ute por 

antis rehent acia de officae vent apisti optas dolor sus delia sit 

lam volorempe pro et, que consequas ex exerspiciur? Qui re-

pudan dandanderum quo et voluptatur rem volum nonseque 

et velentur sum idunt, illenist exceserchil mi, omniendest idis 

quaest dollibus exceptius. Nossecea volut faciaspid quostentia 

ditatqui optae cone vel ius. In ex etur, ut modi id untet estota-

tent odis peribus eaqui sequo blab ium nis eum rehenestis as-

peri offictatio ma si nimet volutatecaes sit quate pres doluptae 

il id mint arum, occus, conetur ibeaquibusae nimus qui num, 

nam faccus everrume velende rchicitia nis  as andis es asperum 

aut et mollam volore, nit, ulpa conseni sciunt, suntectum aut ea 

voluptur sitatur, consed magnati untiam ut delles inim excea-

tiis accae moluptatur?

Volorrovit ellaborepudi alitatem si aliquat iberunt otasim sae-

cumquasi volecep ercilla cepudis simpori demolupta in erum 

facimus di doluptae pedis dundae voluptat.

Ribus restius, simagnis doloreicius, ut es sa incto occus moles 

quia quiducidit exerunti con re niatur as alit volorpos ero offic 

tem in nihicae alita dellorum que volor re aut mo in porest, si-

tinci eniatius. Ellandernam, odigenit maximin cilluptatque is-

tiore prernam ius id quo te quae qui od quatis ipsum volorem 

rerovit asperum vellaut fuga. Liqui aut erum faccum eos et vel id 

quis illab id quasperum explition et molupietur, soloritatur mi, 

cuptatusdam illuptatur aut aperit et mos ulles solorat.

Elia quissim oluptam nonet amenisciis ut iunt iliquiati natiusd 

aecaerf erciusdam laborecte et lam, consequam re, idis aut re, 

odis ullupta tempori dempore miliquos ipsamus sed ut et maxi-

millorum quiatio volorro que pedi adia eum volutatur sit qui aut 

Ieder zijn eigen stijl
plusminus 570 woorden en 3650 tekens 

tem apis ut volo voluptaquam eum re, sequae pratis ius, ut moloreribus, verum, nonempor am in coratemos 

que repudio Otat ationseque natem cupiet reperchillaEt expliquidus as ea quis quidele sserferunt acerio iu

15 pt interlinie 
basislijnstramien
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et lias audam quiam, et aces accaeceatur mos miliquatium, etur 

aut laborup taspeli tatiusam essimosae nim estinti quias rem quo 

iliquibus rem aute vendel iur audist velest ipsam, imi, ut que ipsa 

del endel ea enda iumet lacere voloreped quibus.

Ut harum voluptam, qui omnitis dolupta dolorerit pra dunt, se-

quia sin pelentibus enimet qui debit acipicid ut re ipiet asit, quo 

ilitatur? uptiis pa invendam natemporibus quia est que et ac-

cusam enis aligeni aercil mod quam quam, si dolesedi cus quide 

dias voluptas et quia quam idel ex evelent voluptatias eates utem 

dolest quid mil ma quam hici optam ilignim endandus porundi 

tibusae ratur? Cae re corume consequam, volenditiori omnien-

dandit facculla ea vitae nam nis dis ratibusam aliquam alitaquo 

conseque modi ant veliquo tem restia quibus dipis nis dia voluptat 

essequa tiores min con rerovid untem dendentur, odicabo. Nam 

hillupta cum reribusam, sa nonsedicatus doluptatur alibusa ndi-

geni enimus di as enimenis esendipsam dem quia volor andis nis 

quam illabo. Namus ium esequia tesciunt, cust et, tempori onse-

cat et que prae rendias ab iunte dolent que dist arum a voluptatum 

re que quo es veligentet officius voluptu

re dolor re auta ipientus.

Nisqui odis as magnias pedisciam volore laccum expelic iduntem 

invendebis quam ima cus dolorehent rem vereri ut ute por an-

tis rehent acia de officae vent apisti optas dolor sus delia sit lam 

volorempe pro et, que consequas ex exerspiciur? Qui repudan 

dandanderum quo et voluptatur rem volum nonseque et velentur 

sum idunt, illenist exceserchil mi, omniendest idis quaest dolli-

bus exceptius. Nossecea volut faciaspid quostentia ditatqui optae 

cone vel ius. In ex etur, ut modi id untet estotatent odis peribus 

eaqui sequo blab ium nis eum rehenestis asperi offictatio ma si 

nimet volutatecaes sit quate pres doluptae il id mint arum, occus, 

conetur ibeaquibusae nimus qui num, nam faccus everrume ve-

lende rchicitia nis  as andis es asperum aut et mollam volore, nit, 

ulpa conseni sciunt, suntectum aut ea voluptur sitatur, consed 

magnati untiam ut delles inim exceatiis accae moluptatur?

Volorrovit ellaborepudi alitatem si aliquat iberunt otasim sae-

cumquasi volecep ercilla cepudis simpori demolupta in erum fa-

cimus di doluptae pedis dundae voluptat.

Ribus restius, simagnis doloreicius, ut es sa incto occus moles 

quia quiducidit exerunti con re niatur as alit volorpos ero offic 

tem in nihicae alita dellorum que volor re aut mo in porest, sitin-

ci eniatius. Ellandernam, odigenit maximin cilluptatque istiore 

prernam ius id quo te quae qui od quatis ipsum volorem rerovit 

asperum vellaut fuga. Liqui aut erum faccum eos et vel id quis il-

lab id quasperum explition et molupietur, soloritatur mi, cupta-

tusdam illuptatur aut aperit et mos ulles solorat.

Een kokend 

waterkraan maakt het 

koken makkelijker

Elia quissim oluptam nonet amenisciis ut iunt iliquiati natiusd 

aecaerf erciusdam laborecte et lam, consequam re, idis aut re, 

odis ullupta tempori dempore miliquos ipsamus sed ut et maxi-

millorum quiatio volorro que pedi adia eum volutatur sit qui aut 

ea sim escimentiunt odi reped et voluptaquam que nisqui tem 

cum fuga. Turere re pa acestru mendis rernatquas esti cust es-

tecum errorecab ipsa que ma net volecust aut quam exceatur, sit 

qui ullo illaborrovid quia nit lam, seditius atus maximag nimposs 

inullab orerepe ruptatem cuptiur?

Fugia debis restrup icientius, qui berspe renditius in cumquas 

evenda aut occullaut est, sectur sin restem es evenia volutem po-

riones et odit ommod eium sam laborrum rerspid elenda cupta 

conseri atescias dolorereheni nectessit exped moluptatibus ex-

perum doluptas nonseditibus quate vendae. Et mosapicium fuga. 

Ur aut lia dolo blaborrum que dolo omnim ut lam es maiorio mo-

luptusda sundani volor sum im enimet aut voluptatur sitio del-

lora eperibus aspicii ssinum, sit quias venisit emperum ipsum, 

coressit mi, si sam autem qui odios modiata tinctam que volup-

ta tissitatum latate conserum nam asperiore et lique num quia 

vendusam vero optiorio inum ilibeatur, sus apeligendus, et eum, 

sinctatem volo es dolenihici int.

Consequiam rehendemperi consed milla consed et re volesectur? 

Hillendae nem ex evenecum fugias eossequi dolupturios preprec 

atusam consed ut qui coresedipsa comniet fugitiae. Ut venim qui-

busdamus dolupti busapelis velendel eiciendanit, sandion nonsed 

eum vent am quos iuntibus et voluptati alit mi, se nonsequamet 

ipsae officid quiasperibus periorrore ratistest velentiae plaut aci-

um quistiation eatur samus poriberiam, quatur rem cor asperorro 

doluptas aut volecep udisque nobitam faccabo. Ic totati od quae 

eic te di doloren dundiaeperum fugiaecum qui ommodip sapedi 

de qui occum, sedigenti ipiet hit est am quis in perrum quatates 

dit endem veribus, omniet qui solum eatus moluptas aute occa-

borrum et a doles modis enient qui ius.

Runt et lautem el inis 

ditas nienient vitas sed mo esto te solecab ipienti te si aut eles cus 

et hiliquo ma volore nimus nobitia doloribusam sinctur iatque vo-

luptatem ea corrupt uribusc ipsantio corerio blaceaque omniendi 

Ieder zijn 
eigen stijl

plusminus 950 woorden en 6100 tekens 

tem apis ut volo voluptaquam eum re, sequae pratis 

ius, ut moloreribus, verum, nonempor am in coratemos 

que repudio Otat ationseque natem cupiet reperchillaEt 

expliquidus as ea quis quidele sserferunt acerio ium 

facepudit rent rendusam unt et volor reptus am ne

Partnerbijdrage
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2/1 spread

U I TG E V E R I J

*Voor bezoek op locatie geldt een toeslag van 2 uur à € 70,- per uur.*Voor bezoek op locatie geldt een toeslag van 2 uur à € 70,- per uur.

TARIEVEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN DE PARTNER CONTENT 

FORMAAT AANTAL  INTERVIEW TARIEF TARIEF 
 WOORDEN  FOTOGRAFIE INTERVIEW

1/16 pagina 110 Telefonisch n.v.t. € 35,-

1/8 pagina 165 Telefonisch, zelf foto aanleveren n.v.t. € 50,-

1/4 pagina 265 Telefonisch, zelf foto aanleveren n.v.t. € 70,-

1/2 pagina 350 Telefonisch, zelf foto aanleveren of € 175,- € 105,-

1/1 pagina 570 Telefonisch, zelf foto aanleveren of € 175,- € 385,-

2/1 spread 950 Telefonisch, zelf foto aanleveren of € 210,- € 490,-

UITGEVERIJ

Cabore sinum que ant, et veribust rerrum que nones es non peli-

bus, estis vollata tibusdam etumquis quibeaquia venisciae. Quis 

nimagnatem veri audipsusam, ventem sequaeri dit, nullaudit 

aut estiaep erferior molorum quiasi omnis is reperovit, occa-

bores provid mi, officipit aut quissi blam elique natem veliqui 

con re si bea eos quos sum fugiatio beat hil il et, omnimil is in 

ressint et lias audam quiam, et aces accaeceatur mos miliqua-

tium, etur aut laborup taspeli tatiusam essimosae nim estinti 

quias rem quo iliquibus rem aute vendel iur audist velest ipsam, 

imi, ut que ipsa del endel ea enda iumet lacere voloreped quibus.

Ut harum voluptam, qui omnitis dolupta dolorerit pra dunt, se-

quia sin pelentibus enimet qui debit acipicid ut re ipiet asit, quo 

ilitatur? uptiis pa invendam natemporibus quia est que et ac-

cusam enis aligeni aercil mod quam quam, si dolesedi cus qui-

de dias voluptas et quia quam idel ex evelent voluptatias eates 

utem dolest quid mil ma quam hici optam ilignim endandus 

porundi tibusae ratur? Cae re corume consequam, volenditiori 

omniendandit facculla ea vitae nam nis dis ratibusam aliquam 

alitaquo conseque modi ant veliquo tem restia quibus dipis nis 

dia voluptat essequa tiores min con rerovid untem dendentur, 

odicabo. Nam hillupta cum reribusam, sa nonsedicatus dolup-

tatur alibusa ndigeni enimus di as enimenis esendipsam dem 

quia volor andis nis quam illabo. Namus ium esequia tesciunt, 

cust et, tempori onsecat et que prae rendias ab iunte dolent que 

dist arum a voluptatum re que quo es veligentet officius voluptu

Nisqui odis as magnias pedisciam volore laccum expelic idun-

tem invendebis quam ima cus dolorehent rem vereri ut ute por 

antis rehent acia de officae vent apisti optas dolor sus delia sit 

lam volorempe pro et, que consequas ex exerspiciur? Qui re-

pudan dandanderum quo et voluptatur rem volum nonseque 

et velentur sum idunt, illenist exceserchil mi, omniendest idis 

quaest dollibus exceptius. Nossecea volut faciaspid quostentia 

ditatqui optae cone vel ius. In ex etur, ut modi id untet estota-

tent odis peribus eaqui sequo blab ium nis eum rehenestis aspe-

ri offictatio ma si nimet volutatecaes sit quate pres doluptae il id 

mint arum, occus, conetur ibeaquibusae nimus qui.
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tem apis ut volo voluptaquam eum 

re, sequae pratis ius, ut moloreribus, 

verum, nonempor am in coratemos que 

repudio Otat ationseque natem cupiet 

reperchillaEt expliquidus as ea quis 

quidele sserferunt acerio iu

15 pt interlinie 
basislijnstramien

Partnerbijdrage

Dit is een partnerbijdrage van: BrugMedia BV  |  Constructieweg 41-1  |  8263 BC  Kampen  |  Tel. (038) 333 10 27  |  info@brugmedia.nl  |  brugmedia.nl

1/2 pagina

Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW



16

Vrouw
51%

Man
49%

13-34
32%

65+
22% 35-64

46%

UITGEVERIJ

KRANTEN

NOM ONDERZOEK
COMMISSARIAAT
VOOR DE MEDIA

77% van de lezers van de 

huis-aan-huiskrant doet 

dagelijkse aankopen. 

Doelgroep in 
Nederland:

 Man: 49%

 Vrouw: 51%

74% van de Nederlanders (13+) leest 

wel eens een huis-aan-huiskrant. 

58% leest driekwart over meer van 

een huis-aan-huiskrant. 

Top drie journalistieke voorkeurs-

bronnen:

25%   Huis-aan-huiskrant

20%  Regionaal dagblad

13%  Regionale publieke omroep 

1.

2.

3.

Leeftijd:

 13-34 jaar: 
 32%

 35-64 jaar: 
 46% 

 65+: 
 22% 

lokaal nieuws

89%

gemeentelijk nieuws 
en aankondigingen

75%

lokale evenementen 
en activiteiten

79%

lokale 
cultuur en/of
lokale sport

68%

% Nederlandse bevolking met interesse in...

HUIS-AAN-HUISKRANTEN SPELEN IN OP DE BEHOEFTE VAN DE NEDERLANDERS:

U I TG E V E R I J
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Advertenties uit de krant worden één op één 
doorgeplaatst naar de nieuwswebsite, waar ze 
gedurende één week getoond worden. 
De advertentie is incl. backlink t.w.v. € 39,- 

UITGEVERIJ

Nieuws uit de regio Kampen is da-

gelijks online te lezen op www.brug-

nieuws.nl. Iedere dinsdag verschijnt 

het huis-aan-huisblad in de gemeente 

Kampen, IJsselmuiden en buitenge-

bieden. Ook via diverse social media 

kanalen kun je Brugnieuws volgen om 

altijd op de hoogte te blijven van het 

nieuws uit jouw regio. De Brug wordt 

net als de andere titels van BrugMe-

dia gemaakt door onze eigen redactie 

en vormgevers. 

Oplage huis-aan-huisblad 23.800

U I TG E V E R I J

Statistieken Brugnieuws 

• Bezoekers: 49.597 per maand

•  Pagina weergaven: 219.892 per maand

• 53% mannen 

• 47% vrouwen

•  Facebook:  7.172 volgers

•  Twitter:  4.616 volgers

•  Instagram:  1.353 volgers

Leeftijd bezoekers brugnieuws.nl

• 18-24:  6%

• 25-34: 15%

• 35-44: 18%

• 45-54: 20%

• 55-64: 20%

• 65+: 21%

• De site wordt bekeken via

• Mobiel: 68%

• Desktop: 26%

• Tablet: 6%

Belangrijke informatie

•  Sluiting advertenties: 
maandag 09:30 uur

•  Sluiting advertentie in 
redactionele omgeving: 
vrijdag 10:00 uur

•  Sluiting aanlevering 
redactionele teksten: 
vrijdag 13:30 uur

•  Contact verkoop: 038 – 333 10 27 
verkoop@brugmedia.nl

•  Contact redactie: 06 – 15 88 19 44
redactie@brugmedia.nl

FORMAAT PRIJS

1/1 (265 x 395) € 1.354,-

1/2 (265 x 195, 130 x 395) € 828,-

1/4 (130 x 195, 265 x 95) € 512,-

1/8 (130 x 95) € 328,-

Spread (550 x 395)  € 2.668,-

Algemene advertenties

FORMAAT PRIJS

groot (103 x 75) € 433,-

middel (49 x 75, 103 x 36) € 276,-

basis (49 x 36) € 181,-

Advertenties op voor- of achterpagina:

FORMAAT PRIJS

1/16 staand (62,5 x 95) € 145,-

1/16 liggend (130 x 45) € 145,-

1/32 liggend (62,5 x 45) € 72,-

Voordelig adverteren op de servicepagina?

2-5 plaatsingen 10%

6-13 plaatsingen 15%

14-26 plaatsingen 20%

27-39 plaatsingen 25%

40-52 plaatsingen 35%

Staffelkorting

1 titel Staffelprijs

2 titels 15% korting op beide
 plaatsingen

3 titels 25% korting op alle
 3 plaatsingen

4 titels of meer 35% korting op alle
 plaatsingen

Doorplaatsingen

Advertenties uit de krant worden één op één 

FORMAAT PRIJS

groot (103 x 75) € 236,-

middel (49 x 75, 103 x 36) € 157,-

basis (49 x 36) € 110,-

Advertenties op tekstpagina’s (V.I.P.):

Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW 

en geldig t/m 31 maart 2023.

Voor de actuele tarieven zie: www.brugmedia.nl

Voor doorplaatsen naar online geldt een
toeslag van € 39,-
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Nieuws uit de regio Zwolle is 

dagelijks online te lezen op 

www.deswollenaer.nl. Iedere woens-

dag verschijnt het huis-aan-huisblad 

in de gemeente Zwolle. Ook via 

diverse social media kanalen kun je 

De Swollenaer volgen om altijd op de 

hoogte te blijven van het nieuws in 

jouw regio. De Swollenaer wordt net 

als de andere titels van BrugMedia, 

gemaakt door onze eigen redactie en 

vormgevers.

Oplage huis-aan-huisblad 54.000

U I TG E V E R I J

Statistieken deswollenaer.nl

• Bezoekers: 26.324 per maand

•  Pagina weergaven: 54.951 per maand

• 48% mannen 

• 52% vrouwen

•  Facebook:  6.900 volgers

•  Twitter:  6.950 volgers

•  Instagram:  1.710 volgers

Leeftijd bezoekers deswollenaer.nl

• 18-24:  7%

• 25-34: 16%

• 35-44: 19%

• 45-54: 20%

• 55-64: 18%

• 65+: 20%

• De site wordt bekeken via

• Mobiel: 65%

• Desktop: 31%

• Tablet: 4%

Belangrijke informatie

•  Sluiting advertenties: 
maandag 12:00 uur

•  Sluiting advertentie in 
redactionele omgeving: 
vrijdag 9:30 uur

•  Sluiting aanlevering 
redactionele teksten: 
maandag 12:00 uur

•  Contact verkoop:  038 – 333 10 27 
verkoop@brugmedia.nl

•  Contact redactie:  06 – 15 88 19 48 
redactie.swollenaer@brugmedia.nl

FORMAAT PRIJS

1/1 (265 x 395) € 1.703,-

1/2 (265 x 195, 130 x 395) € 1.038,-

1/4 (130 x 195, 265 x 95) € 638,-

1/8 (130 x 95) € 405,-

Spread (550 x 395)  € 3.367,-

Algemene advertenties

FORMAAT PRIJS

groot (103 x 75) € 538,-

middel (49 x 75, 103 x 36) € 339,-

basis (49 x 36) € 219,-

Advertenties op voor- of achterpagina:

FORMAAT PRIJS

Voordelig adverteren op de servicepagina?

2-5 plaatsingen 10%

6-13 plaatsingen 15%

14-26 plaatsingen 20%

27-39 plaatsingen 25%

40-52 plaatsingen 35%

Staffelkorting

1 titel Staffelprijs

2 titels 15% korting op beide
 plaatsingen

3 titels 25% korting op alle
 3 plaatsingen

4 titels of meer 35% korting op alle
 plaatsingen

Doorplaatsingen

FORMAAT PRIJS

groot (103 x 75) € 289,-

middel (49 x 75, 103 x 36) € 189,-

basis (49 x 36) € 129,-

Advertenties op tekstpagina’s (V.I.P.):

Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW 

en geldig t/m 31 maart 2023.

Voor de actuele tarieven zie: www.brugmedia.nl

Advertenties uit de krant worden één op één 
doorgeplaatst naar de nieuwswebsite, waar ze 
gedurende één week getoond worden. 
De advertentie is incl. backlink t.w.v. € 39,- 

Voor doorplaatsen naar online geldt een
toeslag van € 39,-

1/16 staand (62,5 x 95) € 183,-

1/16 liggend (130 x 45) € 183,-

1/32 liggend (62,5 x 45) € 92,-
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Nieuws uit de regio Zwartewaterland 
is dagelijks online te lezen op www.
destadskoerier.nl. Iedere woensdag 
verschijnt het huis-aan-huisblad ‘De 
Stadskoerier’ en de abonnements-
krant ‘De Stadskoerier Extra’ in de 
gemeente Zwartewaterland en bui-
tengebieden. Ook via diverse social 
media kanalen kun je De Stadskoerier 
volgen om altijd op de hoogte te 
blijven van het nieuws uit jouw regio. 
De Stadskoerier en De Stadskoerier 
Extra worden net als de andere titels 
van BrugMedia gemaakt door onze 
eigen redactie en vormgevers.

Oplage huis-aan-huisblad 10.100

U I TG E V E R I J

Statistieken destadskoerier.nl

• Bezoekers: 19.098 per maand

•  Pagina weergaven: 80.147 per maand

• 51% mannen 

• 49% vrouwen

•  Facebook:  2.866 volgers

•  Twitter:  2.836 volgers

•  Instagram:  892 volgers

Leeftijd bezoekers destadskoerier.nl

• 18-24:  7%

• 25-34: 15%

• 35-44: 17%

• 45-54: 20%

• 55-64: 20%

• 65+: 21%

• De site wordt bekeken via

• Mobiel: 65%

• Desktop: 28%

• Tablet: 7%

Belangrijke informatie

•  Sluiting advertenties: 
maandag 16:00 uur

•  Sluiting advertentie in 
redactionele omgeving: 
vrijdag 16:00 uur

•  Sluiting aanlevering 
redactionele teksten: 
maandag 12:00 uur

•  Contact verkoop: 038 – 333 10 27 
verkoop@brugmedia.nl

•  Contact redactie: 06 – 15 88 19 40 
redactie.stadskoerier@brugmedia.nl

FORMAAT PRIJS

1/1 (265 x 395) € 1.199,-

1/2 (265 x 195, 130 x 395) € 735,-

1/4 (130 x 195, 265 x 95) € 457,-

1/8 (130 x 95) € 294,-

Spread (550 x 395)  € 2.360,-

Algemene advertenties

FORMAAT PRIJS

groot (103 x 75) € 387,-

middel (49 x 75, 103 x 36) € 248,-

basis (49 x 36) € 164,-

Advertenties op voor- of achterpagina:

FORMAAT PRIJS

Voordelig adverteren op de servicepagina?

2-5 plaatsingen 10%

6-13 plaatsingen 15%

14-26 plaatsingen 20%

27-39 plaatsingen 25%

40-52 plaatsingen 35%

Staffelkorting

1 titel Staffelprijs

2 titels 15% korting op beide
 plaatsingen

3 titels 25% korting op alle
 3 plaatsingen

4 titels of meer 35% korting op alle
 plaatsingen

Doorplaatsingen

FORMAAT PRIJS

groot (103 x 75) € 213,-

middel (49 x 75, 103 x 36) € 143,-

basis (49 x 36) € 102,-

Advertenties op tekstpagina’s (V.I.P.):

Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW 

en geldig t/m 31 maart 2023.

Voor de actuele tarieven zie: www.brugmedia.nl

Advertenties uit de krant worden één op één 
doorgeplaatst naar de nieuwswebsite, waar ze 
gedurende één week getoond worden. 
De advertentie is incl. backlink t.w.v. € 39,- 

Voor doorplaatsen naar online geldt een
toeslag van € 39,-

1/16 staand (62,5 x 95) € 128,-

1/16 liggend (130 x 45) € 128,-

1/32 liggend (62,5 x 45) € 64,-
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Al het nieuws uit de gemeente 
Steenwijkerland is dagelijks online 
te lezen op www.dekopvan.nl. Iedere 
dinsdag verschijnt het huis-aan-huis-
blad in de gemeente Steenwijkerland, 
Wanneperveen, Belt Schutsloot, 
Vollenhove, Sint Jansklooster, Steen-
wijk, Tuk, Witte Paarden, Baars, De 
Pol, Willemsoord, Marijenkampen, 
Steenwijkerwold, Basse, Zuidveen, 
Onna, Kallenkote, Eesveen / 
de Bult, Giethoorn, Blokzijl, IJssel-
ham, Wetering, Scheerwolde, Baarlo, 
Blankenham, Kuinre, Oldemarkt, Os-
senzijl, Kalenberg, Paasloo, Vledder / 
Frederiksoord en Nijensleek. 
Ook via diverse social media kanalen 
kun je dekopvan.nl volgen om altijd op 
de hoogte te blijven van het nieuws 
in jouw regio. De Kop wordt net 
als de andere titels van BrugMedia 
gemaakt door onze eigen redactie en 
vormgevers. 

Oplage huis-aan-huisblad 22.200

U I TG E V E R I J

Statistieken dekopvan.nl
• Bezoekers: 6.811 per maand
•  Pagina weergaven: 19.225 per maand
• 54% mannen 
• 46% vrouwen
•  Facebook:  853 volgers
•  Instagram:  330 volgers

Leeftijd bezoekers dekopvan.nl
• 18-24:  28%
• 25-34: 34%
• 35-44: 16%
• 45-54: 12%
• 55-64: 5%
• 65+: 5%

• De site wordt bekeken via
• Mobiel: 87%
• Desktop: 8%
• Tablet: 5%

Belangrijke informatie

•  Sluiting advertenties: 
vrijdag 13:00 uur

•  Sluiting advertentie in 
redactionele omgeving: 
vrijdag 13:00 uur

•  Sluiting aanlevering 
redactionele teksten: 
vrijdag 13:00 uur

•  Contact verkoop: 038 – 333 10 27  
verkoop@brugmedia.nl

•  Contact redactie: 06 – 22 53 41 98 
redactiedekop@brugmedia.nl

FORMAAT PRIJS

1/1 (265 x 395) € 1.177,-

1/2 (265 x 195, 130 x 395) € 722,-

1/4 (130 x 195, 265 x 95) € 449,-

1/8 (130 x 95) € 289,-

Spread (550 x 395)  € 2.316,-

Algemene advertenties

FORMAAT PRIJS

groot (103 x 75) € 381,-

middel (49 x 75, 103 x 36) € 244,-

basis (49 x 36) € 162,-

Advertenties op voor- of achterpagina:

FORMAAT PRIJS

Voordelig adverteren op de servicepagina?

2-5 plaatsingen 10%

6-13 plaatsingen 15%

14-26 plaatsingen 20%

27-39 plaatsingen 25%

40-52 plaatsingen 35%

Staffelkorting

1 titel Staffelprijs

2 titels 15% korting op beide
 plaatsingen

3 titels 25% korting op alle
 3 plaatsingen

4 titels of meer 35% korting op alle
 plaatsingen

Doorplaatsingen

FORMAAT PRIJS

groot (103 x 75) € 210,-

middel (49 x 75, 103 x 36) € 141,-

basis (49 x 36) € 100,-

Advertenties op tekstpagina’s (V.I.P.):

Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW 

en geldig t/m 31 maart 2023.

Voor de actuele tarieven zie: www.brugmedia.nl

Advertenties uit de krant worden één op één 
doorgeplaatst naar de nieuwswebsite, waar ze 
gedurende één week getoond worden. 
De advertentie is incl. backlink t.w.v. € 39,- 

Voor doorplaatsen naar online geldt een
toeslag van € 39,-

1/16 staand (62,5 x 95) € 125,-

1/16 liggend (130 x 45) € 125,-

1/32 liggend (62,5 x 45) € 63,-
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Nieuws uit de regio Zeewolde is 

dagelijks online te lezen op 

www.zeewolde-actueel.nl. Iedere 

dinsdag verschijnt het huis-aan-huis-

blad in de gemeente Zeewolde en zijn 

buitengebied. Ook via diverse social 

media kanalen kun je Zeewolde-

Actueel volgen om altijd op de hoogte 

te blijven van het nieuws in jouw 

regio. Zeewolde-Actueel wordt net 

als de andere titels van BrugMedia 

gemaakt door onze eigen redactie en 

vormgevers.

Oplage huis-aan-huisblad 10.000

U I TG E V E R I J

Statistieken zeewolde-actueel.nl

• Bezoekers: 15.501 per maand

•  Pagina weergaven: 46.406 per maand

• 54% mannen 

• 46% vrouwen

•  Facebook:  3.200 volgers

•  Twitter:  1.298 volgers

•  Instagram:  388 volgers

Leeftijd bezoekers zeewolde-actueel.nl

• 18-24:  28%

• 25-34: 34%

• 35-44: 16%

• 45-54: 12%

• 55-64: 5%

• 65+: 5%

De site wordt bekeken via

• Mobiel: 70%

• Desktop: 24%

• Tablet: 6%

Belangrijke informatie

•  Sluiting advertenties: 
maandag 09:30 uur

•  Sluiting advertentie in 
redactionele omgeving: 
vrijdag 09:30 uur

•  Sluiting aanlevering 
redactionele teksten: 
vrijdag 09:30 uur

•  Contact verkoop: 038 – 333 10 27 
verkoop@brugmedia.nl

•  Contact redactie: 
redactie@zeewolde-actueel.nl

FORMAAT PRIJS

1/1 (265 x 395) € 1.255,-

1/2 (265 x 195, 130 x 395) € 768,-

1/4 (130 x 195, 265 x 95) € 477,-

1/8 (130 x 95) € 306,-

Spread (550 x 395)  € 2.470,-

Algemene advertenties

FORMAAT PRIJS

groot (103 x 75) € 404,-

middel (49 x 75, 103 x 36) € 258,-

basis (49 x 36) € 170,-

Advertenties op voor- of achterpagina:

FORMAAT PRIJS

Voordelig adverteren op de servicepagina?

2-5 plaatsingen 10%

6-13 plaatsingen 15%

14-26 plaatsingen 20%

27-39 plaatsingen 25%

40-52 plaatsingen 35%

Staffelkorting

1 titel Staffelprijs

2 titels 15% korting op beide
 plaatsingen

3 titels 25% korting op alle
 3 plaatsingen

4 titels of meer 35% korting op alle
 plaatsingen

Doorplaatsingen

FORMAAT PRIJS

groot (103 x 75) € 221,-

middel (49 x 75, 103 x 36) € 148,-

basis (49 x 36) € 105,-

Advertenties op tekstpagina’s (V.I.P.):

Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW 

en geldig t/m 31 maart 2023.

Voor de actuele tarieven zie: www.brugmedia.nl

Advertenties uit de krant worden één op één 
doorgeplaatst naar de nieuwswebsite, waar ze 
gedurende één week getoond worden. 
De advertentie is incl. backlink t.w.v. € 39,- 

Voor doorplaatsen naar online geldt een
toeslag van € 39,-

1/16 staand (62,5 x 95) € 134,-

1/16 liggend (130 x 45) € 134,-

1/32 liggend (62,5 x 45) € 67,-
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Belangrijke informatie

• Sluiting redactie: vrijdag voor 

verschijning 09:30 uur 

• Sluiting advertenties: vrijdag voor 

verschijning 09:30 uur

• Contact verkoop: 038 – 333 10 27 

verkoop@brugmedia.nl

• Contact redactie: 
redactie@dedrontenaar.nl

FORMAAT PRIJS

1/1 (265 x 395) € 1.121,-

1/2 (265 x 195, 130 x 395) € 688,-

1/4 (130 x 195, 265 x 95) € 429,-

1/8 (130 x 95) € 277,-

Spread (550 x 395)  € 2.203,-

Algemene advertenties

FORMAAT PRIJS

groot (103 x 75) € 364,-

middel (49 x 75, 103 x 36) € 234,-

basis (49 x 36) € 156,-

Advertenties op voor- of achterpagina:

FORMAAT PRIJS

Voordelig adverteren op de servicepagina?

2-5 plaatsingen 10%

6-13 plaatsingen 15%

14-26 plaatsingen 20%

27-39 plaatsingen 25%

40-52 plaatsingen 35%

Staffelkorting

1 titel Staffelprijs

2 titels 15% korting op beide
 plaatsingen

3 titels 25% korting op alle
 3 plaatsingen

4 titels of meer 35% korting op alle
 plaatsingen

Doorplaatsingen

FORMAAT PRIJS

groot (103 x 75) € 201,-

middel (49 x 75, 103 x 36) € 136,-

basis (49 x 36) € 97,-

Advertenties op tekstpagina’s (V.I.P.):

Al het nieuws uit de gemeente 

Dronten is dagelijks online te lezen op 

www.dedrontenaar.nl. Iedere tweede 

woensdag van de maand verschijnt 

het huis-aan-huisblad in Dronten, 

Swifterbant, Biddinghuizen, Ketel-

haven en buitengebieden. Ook via 

diverse social media kanalen kun je 

DeDrontenaar.nl volgen om altijd op 

de hoogte te blijven van het nieuws 

in jouw regio. DeDrontenaar.nl wordt 

net als andere titels van BrugMedia 

gemaakt door onze eigen redactie en 

vormgevers. 

Oplage huis-aan-huisblad 18.500

Statistieken dedrontenaar.nl

• Bezoekers: 54.955 per maand

•  Pagina weergaven: 323.067 per maand

• 53% mannen 

• 47% vrouwen

•  Facebook:  5.400 volgers

•  Twitter:  2.034 volgers

•  Instagram:  960 volgers

Leeftijd bezoekers dedrontenaar.nl

• 18-24:  5%

• 25-34: 15%

• 35-44: 18%

• 45-54: 20%

• 55-64: 20%

• 65+: 22%

De site wordt bekeken via

• Mobiel: 72%

• Desktop: 22%

• Tablet: 6%

Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW 

en geldig t/m 31 maart 2023.

Voor de actuele tarieven zie: www.brugmedia.nl
Advertenties uit de krant worden één op één 
doorgeplaatst naar de nieuwswebsite, waar ze 
gedurende één week getoond worden. 
De advertentie is incl. backlink t.w.v. € 39,- 

Voor doorplaatsen naar online geldt een
toeslag van € 39,-

1/16 staand (62,5 x 95) € 119,-

1/16 liggend (130 x 45) € 119,-

1/32 liggend (62,5 x 45) € 60,-
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Al het nieuws uit de gemeente Heer-

de, Epe en Hattem is dagelijks online 

te lezen op www.nieuwsbladschaaps-

kooi.nl. Iedere dinsdag verschijnt het 

huis-aan-huisblad in Hattem, Wapen-

veld, Marle, Vorchten, Heerde, Epe, 

Oene, Welsum, Emst en Vaassen. Ook 

via diverse social media kanalen kun 

je Schaapskooi volgen om altijd op de 

hoogte te blijven van het nieuws in 

jouw regio. 

Oplage huis-aan-huisblad 29.000

U I TG E V E R I J

Statistieken nieuwsbladschaapskooi.nl

• Bezoekers: 14.032 per maand

•  Pagina weergaven: 36.849 per maand

• 47% mannen 

• 53% vrouwen

•  Facebook:  1.500 volgers

Leeftijd bezoekers 

nieuwsbladschaapskooi.nl

• 18-24:  5%

• 25-34: 12%

• 35-44: 14%

• 45-54: 18%

• 55-64: 20%

• 65+: 31%

De site wordt bekeken via

• Mobiel: 58%

• Desktop: 35%

• Tablet: 7%

Belangrijke informatie

•  Sluiting advertenties: 
maandag 09:30 uur

•  Sluiting advertentie in 
redactionele omgeving: 
vrijdag 09:30 uur

•  Sluiting aanlevering 
redactionele teksten: 
vrijdag 09:30 uur

• Verkoop en redactie
Nieuwsblad  Schaapskooi
Molenweg 24a, 8181 BJ Heerde
tel. (0578) 691 911
info@nieuwsbladschaapskooi.nl

FORMAAT PRIJS

1/1 (265 x 395) € 1.443,-

1/2 (265 x 195, 130 x 395) € 881,-

1/4 (130 x 195, 265 x 95) € 544,-

1/8 (130 x 95) € 348,-

Spread (550 x 395)  € 2.846,-

Algemene advertenties

FORMAAT PRIJS

groot (103 x 75) € 460,-

middel (49 x 75, 103 x 36) € 292,-

basis (49 x 36) € 191,-

Advertenties op voor- of achterpagina:

FORMAAT PRIJS

Voordelig adverteren op de servicepagina?

2-5 plaatsingen 10%

6-13 plaatsingen 15%

14-26 plaatsingen 20%

27-39 plaatsingen 25%

40-52 plaatsingen 35%

Staffelkorting

1 titel Staffelprijs

2 titels 15% korting op beide
 plaatsingen

3 titels 25% korting op alle
 3 plaatsingen

4 titels of meer 35% korting op alle
 plaatsingen

Doorplaatsingen

FORMAAT PRIJS

groot (103 x 75) € 250,-

middel (49 x 75, 103 x 36) € 165,-

basis (49 x 36) € 115,-

Advertenties op tekstpagina’s (V.I.P.):

Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW 

en geldig t/m 31 maart 2023.

Voor de actuele tarieven zie: www.brugmedia.nl

Advertenties uit de krant worden één op één 
doorgeplaatst naar de nieuwswebsite, waar ze 
gedurende één week getoond worden. 
De advertentie is incl. backlink t.w.v. € 39,- 

Voor doorplaatsen naar online geldt een
toeslag van € 39,-

1/16 staand (62,5 x 95) € 154,-

1/16 liggend (130 x 45) € 154,-

1/32 liggend (62,5 x 45) € 77,-
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FAMILIEBERICHTEN

TARIEVEN FAMILIEBERICHTEN 2023

BLOK BREEDTE HOOGTE DE BRUG DE SWOLLENAER DE STADSKOERIER DE KOP ZEEWOLDE ACTUEEL DE DRONTENAAR

1 blok 86 25 € 70,50 € 79,50 € 67,50 € 70,50 € 63,50 € 67,50

2 blokken 86 50 € 114,50 € 132,50 € 108,50 €114,50 € 100,50 € 108,50

3 blokken 86 75 € 158,50 € 185,50 € 149,50 € 158,50 € 137,50 € 149,50

4 blokken 86 100 € 202,50 € 238,50 € 190,50 € 202,50 € 174,50 € 190,50

5 blokken 86 125 € 246,50 € 291,50 € 231,50 € 246,50 € 211,50 € 231,50

6 blokken 86 150 € 290,50 € 344,50 € 272,50 € 290,50 € 248,50 € 272,50

7 blokken 86 175 € 334,50 € 397,50 € 313,50 € 334,50 € 285,50 € 313,50

8 blokken 86 200 € 378,50 € 450,50 € 354,50 € 378,50 € 322,50 € 354,50

9 blokken 86 225 € 422,50 € 503,50 € 395,50 € 422,50 € 359,50 € 395,50

10 blokken 86 250 € 466,50 € 556,50 € 436,50 € 466,50 € 396,50 € 436,50

11 blokken 86 275 € 510,50 € 609,50 € 477,50 € 510,50 € 433,50 € 477,50

12 blokken 86 300 € 554,50 € 662,50 € 518,50 € 554,50 € 470,50 € 518,50

13 blokken 86 325 € 598,50 € 715,50 € 559,50 € 598,50 € 507,50 € 559,50

14 blokken 86 350 € 642,50 € 768,50 € 600,50 € 642,50 € 544,50 € 600,50

15 blokken 86 375 € 686,50 € 821,50 € 641,50 € 686,50 € 581,50 € 641,50

16 blokken 86 400 € 730,50 € 874,50 € 682,50 € 730,50 € 618,50 € 682,50

Familieberichten zijn vaak een uiting 

van respect en liefde.

Ze worden zowel in de krant als 

online geplaatst. Hiermee bereik je 

een groot aantal mensen. Doordat 

het online terug te vinden is, heeft 

het daarnaast ook een langduriger 

bereik. Familieberichten worden 

gerubriceerd bij elkaar geplaatst op 

onze familieberichten pagina’s en

worden standaard doorgeplaatst 

naar onze websites. De advertenties 

worden opgebouwd uit blokken van 

twee kolommen (= 86 mm) breed en 

25 mm hoog. 

Voor 2023 zijn de tarieven als volgt:

Familieberichten hebben de volgende 

sluitingstijden:

De Brug:     

maandag voor 10.00 uur.

De Swollenaer:     

dinsdag voor 9.30 uur.

De Stadskoerier:    

dinsdag voor 9.30 uur.

De Kop:     

vrijdag voor 15.00 uur.*

Zeewolde Actueel:    

maandag voor 10.00 uur.

Drontenaar:    

donderdag voor verschijning 9.30 uur.

* Voor kant-en-klaar op formaat 

  aangeleverde pdf’s is de deadline voor 

  De Kop maandagmorgen 7.00 uur.

U I TG E V E R I J

Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW
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FAMILIEBERICHTEN
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BLOK BREEDTE HOOGTE DE BRUG DE SWOLLENAER DE STADSKOERIER DE KOP ZEEWOLDE ACTUEEL DE DRONTENAAR

1 blok 86 25 € 70,50 € 79,50 € 67,50 € 70,50 € 63,50 € 67,50

2 blokken 86 50 € 114,50 € 132,50 € 108,50 €114,50 € 100,50 € 108,50

3 blokken 86 75 € 158,50 € 185,50 € 149,50 € 158,50 € 137,50 € 149,50

4 blokken 86 100 € 202,50 € 238,50 € 190,50 € 202,50 € 174,50 € 190,50

5 blokken 86 125 € 246,50 € 291,50 € 231,50 € 246,50 € 211,50 € 231,50

6 blokken 86 150 € 290,50 € 344,50 € 272,50 € 290,50 € 248,50 € 272,50

7 blokken 86 175 € 334,50 € 397,50 € 313,50 € 334,50 € 285,50 € 313,50

8 blokken 86 200 € 378,50 € 450,50 € 354,50 € 378,50 € 322,50 € 354,50

9 blokken 86 225 € 422,50 € 503,50 € 395,50 € 422,50 € 359,50 € 395,50

10 blokken 86 250 € 466,50 € 556,50 € 436,50 € 466,50 € 396,50 € 436,50

11 blokken 86 275 € 510,50 € 609,50 € 477,50 € 510,50 € 433,50 € 477,50

12 blokken 86 300 € 554,50 € 662,50 € 518,50 € 554,50 € 470,50 € 518,50

13 blokken 86 325 € 598,50 € 715,50 € 559,50 € 598,50 € 507,50 € 559,50

14 blokken 86 350 € 642,50 € 768,50 € 600,50 € 642,50 € 544,50 € 600,50

15 blokken 86 375 € 686,50 € 821,50 € 641,50 € 686,50 € 581,50 € 641,50

16 blokken 86 400 € 730,50 € 874,50 € 682,50 € 730,50 € 618,50 € 682,50

Je kunt jouw tekst sturen naar

familieberichten@brugmedia.nl.

Vermeld in welke krant je de advertentie 

geplaatst wilt hebben, het factuuradres en een 

telefoonnummer waarop jij bereikbaar bent.

Wanneer je de deadline van de krant niet 

haalt, neem dan telefonisch contact met ons 

op (038 – 337 00 58). 

Wij kunnen jouw advertentie eerst online 

plaatsen en daarna in de eerstvolgende krant.

FELICITATIES
Wilt u iemand feliciteren? Plaats dan een Jip-

pie in een van onze kranten. Jij kunt de tekst 

met een originele foto als bijlage mailen naar 

info@brugmedia.nl. Mocht je een idee hebben 

over de opmaak mag je ook een voorbeeld 

mee mailen. Onze Ontwerpstudio maakt er 

een feestelijke advertentie van. 

FORMAAT PRIJS

1/16 
(63 mm. breed x 95 mm. hoog) € 25,- 

1/8 
(130 mm. breed x 95 mm. hoog) € 50,-

U I TG E V E R I J

Alle getoonde tarieven zijn excl. 21% BTW
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FOLDERVERSPREIDING MET DE KRANTEN VAN BRUGMEDIAU I TG E V E R I J

Tarief voor verspreiding met een 

krant kan vanaf € 40,- per 1.000 

exemplaren, afhankelijk van het 

verspreidingsgebied.

Het is mogelijk om je flyer, folder of krant te 

verspreiden met onze krant(en) en zelfs ver 

daarbuiten. Wij kunnen je daarin compleet 

ontzorgen, van ontwerp tot het drukken en 

verspreiden.

Waarom verspreiden met  

BrugMedia?

•  Door het verspreiden met onze krant(en) 

is de attentiewaarde hoger dan in een 

verzamelpakket;

•  Je kunt effectief verspreiden door 

selectiemogelijkheden op plaats, wijk of 

postcode;

•  Door de samenwerking met andere 

verspreiders gaan wij ook verder dan ons 

eigen verspreidingsgebied. 

De oplage van een folder is lager dan de 

oplage van de krant(en). Kies voor een KIK 

(krant in krant) dan is de oplage wel gelijk 

aan de krant. Voor zo’n KIK kunnen wij je 

compleet ontzorgen, van concept tot het 

drukken en verspreiden. 

Aanleveringsvoorwaarden:

• Aanleveren op de maandag voor 12:00 

uur in de week voor verspreiding;

• Drukwerk dient gebundeld te worden 

aangeleverd (max. per 250 stuks). Voor 

ongebundeld drukwerk geldt een toe-

slag van € 6,50 per 1.000 exemplaren;

• Folderverspreiding is altijd op aanvraag 

en op basis van beschikbaarheid.

Voor meer informatie kun je contact  

opnemen met BrugMedia.  

Bel naar: 038 333 10 27 en vraag naar 

Bianca Schutte of mail naar 

bezorging@brugmedia.nl.

UITGEVERIJ
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1. Aanleveradressen 

Advertenties of deelmateriaal kunnen op diver-

se  manieren worden aangeleverd. BrugMedia 

ontvangt materiaal bij voorkeur digitaal. Je 

kunt dit ook mailen naar verkoop@brugmedia.

nl.

2.  Technische specificaties 

Advertenties dienen te voldoen aan onder-

staande eisen. Voor (de resultaten van) niet cor-

rect aangeleverd materiaal draagt BrugMedia 

géén verantwoordelijkheid. 

• 2.1 PDF 

BrugMedia maakt voor haar kranten gebruik 

van de richtlijnen ‘NewspaperAds_1v3’. Alle 

instellingen om PDF bestanden volgens deze 

norm te maken kun je downloaden via de Ghent 

PDF Workgroup, www.gwg.org. BrugMedia 

maakt voor hoge resolutie drukwerk gebruik 

van de richtlijnen ‘SheetCMYK_1v3’. Alle instel-

lingen om PDF kun je downloaden via de Ghent 

PDF Workgroup. www.gwg.org. 

• 2.2 Kleurgebruik

BrugMedia maakt voor haar kranten gebruik 

van kleurprofielen die aansluiten op de ISO 

12647-3 norm, gebruikt voor krantendruk in 

Nederland. Voor full colour is dat WAN-IFRA-

newspaper26v5. Dit profiel kun je opvragen 

bij studio@brugmedia.nl of downloaden via 

brugmedia.nl/aanlevervoorwaarden Alle kleu-

ren -dus ook steunkleuren- dienen opgebouwd 

te zijn in CMYK. De gebruikte kleuren in jouw 

document mogen een maximale inktdekking 

van 240% hebben, dit conform de landelijke 

Cebuco-norm. BrugMedia maakt voor hoge re-

solutie drukwerk gebruik van kleurprofielen die 

aansluiten op de ISO norm ECI_Of set_2007. 

 

3. Deelmateriaal 

Deelmateriaal dient te voldoen aan onder-

staande eisen. Voor (de resultaten van) niet cor-

rect aangeleverd materiaal draagt BrugMedia 

géén verantwoordelijkheid. 

• 3.1 Beeldmateriaal - foto’s 

Foto’s kunnen als JPG worden aangeleverd. Als 

foto’s niet voldoende pixelinformatie bevatten 

kan het gedrukte resultaat teleurstellend zijn. 

BrugMedia plaatst foto’s voor krantendruk en 

voor magazines op 300 dpi, 100% plaatsing. 

Foto’s worden omgezet naar CMYK waarden 

(volgens de juiste kleurprofielen, zie punt 2.2). 

• 3.2 Beeldmateriaal - logo’s

Logo’s dienen bij voorkeur als Illustrator EPS / 

Ai bestand te worden aangeleverd in de CMYK 

kleurmodus. Zet gebruikte tekst daarbij om 

naar lettercontouren. 

Logo’s die niet als vectorbestand worden 

aangeleverd krijgen dezelfde behandeling als 

foto’s, (zie punt 3.1). 

Microsoft Word leent zich niet voor de opmaak 

van advertenties.  

Word mag alleen gebruikt worden voor het 

aanleveren van platte tekst. Foto’s e.d. dienen 

apart te worden aangeleverd volgens punt 3.1. 

Microsoft Publisher en Powerpoint mogen 

niet worden gebruikt voor het aanleveren van 

deelmateriaal. 

Microsoft Excel is een spreadsheetprogramma 

en niet geschikt voor de opmaak van adverten-

ties, dus niet gebruiken. Voorraadlijsten e.d. 

mogen uiteraard wel in Excel worden aangele-

verd. 

AANLEVERSPECIFICATIES

UITGEVERIJ

Bij vragen of opmerkingen m.b.t. 

het aanleveren van materiaal kun je 

contact opnemen met de afdeling 

vormgeving van BrugMedia, 

bereikbaar via (038) 337 00 54 of 

studio@brugmedia.nl. 

U I TG E V E R I J
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Blokformaten op voor- en achterpagina en 

overige tekstpagina’s.

Familieberichten

UITGEVERIJ

 ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN

3/4 pagina liggend

265 x 295 mm

1/1 pagina 

265 x 395 mm

2/1 pagina (spread)

550 x 395 mm

1/4 pagina liggend

265 x 95 mm

1/4 pagina blok 

130 x 195 mm 
1/2 pagina staand

130 x 395 mm

1/2 pagina liggend

265 x 195 mm

1/32 pagina blok

62,5 x 45 mm

1/16 pagina blok liggend

130 x 45 mm

1/16 pagina blok staand

62,5 x 95 mm

1/8 pagina blok

130 x 95 mm

Middel liggend

103 x 36 mm

Tekstpagina’s zijn verdeeld in 5 kolommen x 395 mm hoogte. Doordat we werken met een maxi-

mum aantal advertentie-blokken op al onze tekstpagina’s, weet je zeker dat je opvalt. 

NB: Advertenties op de voorpagina en tekstpagina’s dienen tijdig gereserveerd te worden.

Middel staand
49 x 75 mm

Groot
103 x 75 mm

Basis
49 x 36 mm

2 kolommen

86 x hoogte per 25 mm

25 mm

75 mm

50 mm

100 mm 100 mm

50 mm

25 mm

75 mm

4 kolommen

176 x hoogte per 25 mm

Blokformaten 



2929

MARKETING & 
COMMUNICATIE ONTWERPSTUDIO UITGEVERIJ

Meer informatie?



30

U I TG E V E R I J

UITGEVERIJ

AANVULLENDE INFORMATIE

AIRO

Advertentie In Redactionele Omgeving. 

Deze advertentie wordt geplaatst onder 

of naast een halve tekstpagina. Hiervoor 

geldt een toeslag van 25%.

IM

Tekstpagina’s zijn verdeeld in 5 kolommen 

x 389 mm. hoogte, totaal dus 1945 mm. 

Doordat we werken met een maximum 

aantal advertentie-blokken op al onze 

tekstpagina’s, weet je zeker dat je opvalt. NB: 

Advertenties op de voorpagina en tekstpagi-

na’s dienen tijdig gereserveerd te worden.

Bewijsnummers

Al onze bewijsnummers zijn digitaal te vin-

den op onze websites (klik op ‘krant online’). 

Papieren bewijsnummers worden op verzoek 

toegestuurd tegen betaling van € 7,50.

Columns

Door de unieke bladformule zijn de column-

posities en –tarieven gelijk aan de reguliere 

advertentiepagina tarieven met daarbij de 

AIRO-toeslag van 25%.

Voorkeurspositie

BrugMedia houdt zoveel mogelijk rekening 

met aangegeven voorkeursposities. Toeslag 

voor gegarandeerde plaatsing op een 

gewenste positie (altijd in overleg met 

de media-adviseur) bedraagt 25% van de 

advertentieprijs. Wanneer je deze toeslag 

niet betaalt, dan is een voorkeurspositie 

niet gegarandeerd.

Proef-advertenties

Wanneer een advertentie vóór 

plaatsing door de opdrachtgever 

moet worden goedgekeurd, dient 

dit vooraf bij reservering duidelijk 

te worden aangegeven. Wanneer de 

advertentie klaar is, wordt een bericht 

verstuurd naar de opdrachtgever dat 

de advertentie in de portal te bekijken 

is. Indien op het aangegeven tijdstip 

nog geen goedkeuring of correcties zijn 

doorgegeven, gaat BrugMedia er vanuit 

dat de advertentie is goedgekeurd. 

Aanpassingen op proef-advertenties zijn 

uiterlijk mogelijk tot de aangegeven tijd. Bij 

wijzigingen in de advertentie, anders dan bij  

reservering is afgesproken, kunnen kosten in 

rekening worden gebracht.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden 

kunt u vinden op 

www.brugmedia.nl/

algemene-voorwaarden
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BANNERSPECIFICATIES

250px

970px

90px
728px

280 px of 
250px

336 px of 300px

Full banner 

Leaderboard  

Large rectangle

•  Billboard 

Een horizontale banner 

bovenaan op de webpagi-

na. Door het formaat biedt 

deze banner veel creatieve 

mogelijkheden.  

Formaat 970 x 250 pixels 

•  Leaderboard 

Een liggende rechthoekige banner 

tussen de redactionele content op 

desktop.  

Formaat voor desktop 728 x 90 pixels 

•  Full banner 

Een liggende rechthoekige banner tus-

sen de redactionele content op mobiel.  

Formaat voor mobiel 300 x 70 pixels 

•  Large rectangle 

Een opvallende grote, bijna vierkan-

te banner aan de rechterkant op de 

webpagina. 

Formaat voor desktop 336 x 280 pixels 

Formaat voor mobiel 300 x 250 pixels

Billboard

Een bannerpakket bij BrugMedia bestaat uit de volgende banners:

Maximale bestandsgrootte per banner is 200kb. 
Bestandsformaat is *.jpg, *.gif of *.png

70px
300px
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