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Corona heeft bijgedragen in onze waardering
Toen de coronacrisis uitbrak werden ook wij diep getroffen en zagen

te steunen. Onze ontwerpstudio bedacht samen met ons marketing-

Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder ons team van ruim

wij onze inkomsten voor een groot deel verdampen. Ondanks dat, zijn

en communicatiebureau creatieve concepten om ondernemers te

25 zeer betrokken en professionele medewerkers. Waarbij wij de

wij gewoon doorgegaan met onze lokale nieuwsvoorziening. Nieuws

helpen in het bereiken van hun doelgroep. De Koop Lokaal acties

tientallen freelancers en bijna 700 bezorgers niet mogen vergeten.

brengen uit alle hoeken en gaten van de samenleving, van klein

waren een groot succes.

Iedereen denkt mee en ook dit jaar gaan wij weer verder in onze

nieuws tot schrijnende artikelen over corona. Tijdens de verschillende

dienstverlening. Wij hebben een paar kranten mogen overnemen, wij

lockdowns, probeerden wij onze lezers zo goed mogelijk te informeren

Wanneer wij dit schrijven zitten wij opnieuw in een lockdown en

zijn een nieuwe krant begonnen in Steenwijkerland en wij hebben

over de lokale maatregelen. Behalve informeren probeerden wij ook te

kijken wij ondanks corona toch trots terug op 2021 en zien wij

vernieuwde socialmediapakketten.

verbinden en te verrassen.

ook dit jaar met vertrouwen tegemoet. Want dat wij nog steeds
voldoen aan een behoefte is juist afgelopen jaar wel weer duidelijk

Volop initiatieven om samen meer te bereiken, letterlijk en figuurlijk.

Mochten wij al trots zijn op gemiddeld 1 miljoen gelezen artikelen

geworden. De waardering die wij hebben ontvangen van onze lezers

Wandel door deze mediawijzer en laat je door ons ontzorgen en

per maand, tijdens corona gingen wij richting de 1,3 miljoen gelezen

en opdrachtgevers maakt het dat wij iedere dag doen waar wij goed in

verrassen.

artikelen per maand. Ook onze socialmediakanalen bereikten nieuwe

zijn. Het brengen van lokaal nieuws en ondernemers ontzorgen in de

records. Er werden initiatieven uitgewerkt om medewerkers in de zorg

breedste zin van het woord.

Johan van der Kolk & Bauke Hoekstra
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Marketing &
communicatiebureau

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 kop koffie leren wij graag jouw bedrijf
kennen. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw unique selling points, maar
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.

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 bereiken! Dit doen wij door het ontwikkelen van een Communicatie Kompas, helemaal op maat geschreven
voor jouw bedrijf.

€

895,-

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 concurrenten 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 doelstellingen en rollen
dit uit naar een passende strategie. Aan de hand van het
Communicatie Kompas wordt de richting van jouw bedrijf bepaald.
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Websites
Wil jij een website die aansluit bij jouw nieuwe strategie? BrugMedia
helpt! Wij verzorgen complete websites die aansluiten op de
gewenste missie en visie van jouw bedrijf.
Wat kun je van ons verwachten?
Een gesprek om wensen en mogelijkheden door te spreken;
Een website gebouwd via WordPress; thema Enfold
De website is geschikt voor mobiel, tablet en pc;
Goede vindbaarheid in Google;
Website van maximaal tien pagina’s, meer pagina’s tegen een
meerprijs van 70 euro per pagina;
Per pagina, maximaal drie foto’s uit een beeldbank;
Vormgeving van de website door een grafisch vormgever;
De SEO-teksten voor jouw website kunnen worden geschreven
door onze communicatiespecialisten tegen een meerprijs van
70 euro per uur;
Wie een website door ons laat bouwen krijgt, als de website
live gaat, gratis aandacht in één van onze kranten. Je krijgt in
de print een partnerbijdrage van 265 woorden met liggende
foto, een doorplaatsing op de nieuwssite van de krant en een
Facebookvermelding met een totaalwaarde van 298 euro.

Updateservice
Voor 15,95 euro per maand maken wij iedere nacht een back-up
van de website en updaten wij éénmaal per maand alle plugins
en thema’s. Zo blijven de gegevens altijd veilig. Als het nodig is
plaatsen wij één keer per jaar een back-up terug.

995,-

Vanaf €

Social media

Socialmediastartpakket

35 euro per bericht

Zit jouw doelgroep op social media maar weet je zelf niet zo

Zonder socialmediastrategie geen uitvoering. Wij beginnen

Je kunt bij ons al terecht voor 35 euro per socialmediapost.

goed waar je moet beginnen? Of wil je juist meer interactie

altijd met een socialmediaplan, waarin wij onderzoeken wie

met je doelgroep? Wij zijn gespecialiseerd in het inrichten van

jouw doelgroep is, wanneer jouw doelgroep online is en via

een account en het creëren van content. We zorgen ervoor dat

welk kanaal jouw doelgroep te bereiken is. Ook kijken wij naar

jouw doelgroep betrokken blijft bij je organisatie en dat er meer

de content, de fotografie en de frequentie van het plaatsen van

online volgers komen.

berichten.
Wij maken een professioneel socialmediaplatform voor jou,
zoals een Facebook-, Instagram- of LinkedInaccount. Aan de
hand van jouw huisstijl, voorzien wij het platform van een
pakkende omschrijving en de juiste instellingen. Zo verzorgen
wij de basis waarmee je op social media aan de slag kunt.
Socialmediastartpakket
Onderzoek naar jouw doelgroep, concurrentie en
socialmediaplatformen;
Het inrichten van jouw socialmediakanalen, met een
maximum van drie platformen;
Tips & tricks.

250,-

Socialmediastartpakket

€
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Ben jij niet zo thuis in de wereld van social media, geen probleem!

Wij kunnen jouw socialmediaplatformen beheren
BRONS socialmediapakket
Wij creëren, plannen en plaatsen vier posts per maand;

ZILVER socialmediapakket

GOUD socialmediapakket

Net als brons maar met extra:

Net als zilver maar met extra:

Wij ontwerpen en plaatsen één advertentie per maand met

Niet vier maar zes posts per maand;

Niet zes maar acht posts per maand;

een budget t.w.v. 50 euro;

Social care; wij reageren, liken en volgen.

Een fotosessie op locatie, twee keer per jaar;

Maandelijks een content voorstel.

199,-

Per maand €

299,-

Per maand €

Per kwartaal ontvang je een socialmedia-analyse.

449,-

Per maand €
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Ontwerpstudio

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 visuele
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 gemaakt
is: positief de aandacht trekken en duidelijk maken waar jouw
bedrijf voor staat. Wij helpen je ook graag met de reclameuitingen in en aan je bedrijfspand. Want ook je pand is een
visitekaartje.

Over ons
Wij hebben een eigen studio met grafische vormgevers. Ons
enthousiaste team van creatievelingen denkt mee over een
concept en vertaalt dit naar beelden die bij jouw organisatie
passen. Van advertenties en nieuwsbrieven tot visitekaartjes
en een nieuwe huisstijl, wij ontwerpen het aan de hand van
jouw verhaal, jouw idee en jouw DNA.

950,-

Vanaf €
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Websites
Wil jij een website die aansluit bij jouw nieuwe strategie? BrugMedia
helpt! Wij verzorgen complete websites die aansluiten op de
gewenste missie en visie van jouw bedrijf.
Wat kun je van ons verwachten?
Een gesprek om wensen en mogelijkheden door te spreken;
Een website gebouwd via WordPress; thema Enfold
De website is geschikt voor mobiel, tablet en pc;
Goede vindbaarheid in Google;
Website van maximaal tien pagina’s, meer pagina’s tegen een
meerprijs van 70 euro per pagina;
Per pagina, maximaal drie foto’s uit een beeldbank;
Vormgeving van de website door een grafisch vormgever;
De SEO-teksten voor jouw website kunnen worden geschreven
door onze communicatiespecialisten tegen een meerprijs van
70 euro per uur;
Wie een website door ons laat bouwen krijgt, als de website
live gaat, gratis aandacht in één van onze kranten. Je krijgt in
de print een partnerbijdrage van 265 woorden met liggende
foto, een doorplaatsing op de nieuwssite van de krant en een
Facebookvermelding met een totaalwaarde van 298 euro.

Updateservice
Voor 15,95 euro per maand maken wij iedere nacht een back-up
van de website en updaten wij éénmaal per maand alle plugins
en thema’s. Zo blijven de gegevens altijd veilig. Als het nodig is
plaatsen wij één keer per jaar een back-up terug.

995,-

Vanaf €
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Drukwerk

Al meer dan dertig jaar maakt BrugMedia kranten, brochures en

en meer. Door onze kennis en ervaring adviseren wij jou over

magazines op voor derden. Dit varieert van alleen het opmaken van

het juiste materiaal.

We maken flyers, menukaarten, posters, presentatiemappen
Vaktijdschrift over projectinrichting en (interieur)architectuur
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Kranten, brochures
en magazines
advertenties tot de complete opmaak en het drukgereed aanbieden bij de drukker. Maar ook het inrichten van stramienen voor
bijvoorbeeld Pubble. Onze aanpak en filosofie is heel transparant,
waardoor je als uitgever flink kunt besparen op je opmaak en

Vloer, Wand & Plafond

Vloer, Wand & Plafond

Wolkenwand
Eind januari opende restaurant Felix Amsterdam de deuren. De bijzondere horeca-locatie is
te vinden in het uit 1788 stammende Felix Meritis-gebouw in Amsterdam. De ontwerpers van
i29 maakten er een bijzonder interieur van, niet in de laatste plaats dankzij de akoestische
‘wolkenwand’. Nu maar hopen dat de corona-restricties zo spoedig mogelijk van de baan zijn...
Auteur: Henk-Jan Hoekjen. Foto’s: i29.

productiekosten. Behalve besparen gaan wij je helpen om met je
krant nog meer te bereiken, letterlijk en figuurlijk. Want wanneer je
kiest voor BrugMedia dan mag je kosteloos gebruik maken van onze

Er is de laatste tijd nogal wat te doen
over de term ‘Gouden Eeuw’. De
positieve connotatie van de term zou
onrecht doen aan het feit dat een
deel van de florerende economie
van ‘onze’ republiek in de 17e eeuw
in feite te danken was aan slavenhandel – volgens de meest recente
becijfering zou het gaan om ongeveer
10 procent van de economie. Geen
kattepis. Overigens had en heeft de
aanduiding ‘Gouden Eeuw’ niet alleen betrekking op zoiets plats als

ideeën, concepten en inzichten.
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Inside Information

Daglicht:
Welkom bij Happy Garden!

veelkoppig
monster

Het is een van dé iconen van ‘Het Nieuwe Bouwen’
in Nederland: sanatorium Zonnestraal in Hilversum.
Het beroemde ‘daglichtgebouw’ werd recentelijk aan
een minitieus daglichtonderzoek onderworpen door
student Christian Vindal Bech. Het onderzoek leerde
dat het belangrijk is verschillende ‘daglichtaspecten’ te
onderzoeken.

Een oog- en tongstrelende ontdekkingsreis door heel China om te
genieten van de meest uiteenlopende smaken. De nieuwe menukaart
vormt hierbij uw kompas

MENU
Nederlands

Zonnestraal is een voormalig sanatorium, dat dateert uit 1931. Het bijzondere gebouw werd door ‘Nieuwe
Bouwen’-architecten J. Duiker en B.
Bijvoet ontworpen voor de Algemene
Nederlandse Diamantbewerkers Bond.
In het sanatorium konden diamantslijpers met luchtwegproblemen weer
op kracht komen. Niet alleen kregen
patiënten in de bosrijke omgeving van
Zonnestraal volop frisse lucht, ook
bevorderde een verblijf in het gebouw
de gezondheid vanwege de flinke
hoeveelheid daglicht die het gebouwensemble binnenvalt. Het hoofdgebouw en de bijbehorende paviljoenen
zijn – geheel in lijn met de ‘licht-luchtruimte’-gedachte van Het Nieuwe
Bouwen – namelijk uitgerust met grote
raampartijen. En mede dankzij het
veelvuldige gebruik van de kleur wit in
het gebouw, zit het naar het zich laat
aanzien ook met de reflectie van het
daglicht wel ‘snor’.

Thema: Zorg & Overheid Nog professioneler en daadkrachtiger ‘Mensen
maken de organisatie’ Akoestische educatie Het leven vieren in kleur
Voetangels en klemmen? Kloppend hart Gezonde gebouwen dankzij
verlichting Duurzaam en gezond Gok pakt goed uit Productnieuws

Is Zonnestraal daarmee ‘dus’ een
gezond complex dat bovendien prettig is in het gebruik? Die conclusie is
ietwat te snel getrokken. Want voor
een analyse van de werkzaamheid van
daglicht is veel meer kennis nodig.
Een van de aspecten die daarbij van
belang is, is de vraag hoe en waar het
daglicht precies in het gebouw binnenvalt. Om een antwoord te kunnen
geven op die vraag, voerde student
Christian Vindal Bech recentelijk een
omvangrijke daglichtstudie uit in het
gebouw. Hierbij kon hij onder meer
gebruik maken van de 3D-tekeningen
van Wessel de Jonge, de architect die
verantwoordelijk was voor de renovatie van het Zonnestraal-complex. Ook
kreeg de onderzoeksstudent ondersteuning van raamfabrikant Velux, die

Al te lang heeft in ons land het begrip ‘Chinees eten’ een té eenzijdig beeld
opgeroepen van de toch zo rijkelijk geschakeerde keuken. Hoog tijd om
bij Happy Garden kennis te maken met die veelzijdige Chinese eetcultuur,
dat ook nog eens per district verschilt.

Bij Happy Garden bent u bovendien te gast bij wat heet een ‘Fine Eastern
Restaurant’. In Nederland is dat een officieel erkend keurmerk voor
Chinese restaurants, dat uitzonderlijk goed presteert op het gebied van
vakmanschap, creativiteit, service en ondernemingslust. Opvallend is altijd
weer de hartelijke bediening in een sfeervolle omgeving, volgens de zo
kleurrijke Chinese landsaard. In de praktijk (en niet zelden op hogere
hotelscholen) opgeleide oosterse koks hebben liefde voor hun werk en
daarmee aandacht voor detail. Echt verwennerij dus. Maar Happy Garden
doet meer. Eigenaar Bo-Ping Qiu bezoekt regelmatig zijn geboorteland
om zich ter plaatse te oriënteren op de nieuwste ontwikkelingen in de
Chinese keuken, want ook hier staat de tijd niet stil. In Shanghai bezoekt
Bo-Ping beurzen en workshops voor het verkrijgen van nog betere
inzichten in zijn metier. Rijk beladen met die kennis plus een vracht aan
specifieke Chinese ingrediënten keert hij terug naar zijn restaurant in
Kampen. Dit alles maakt Happy Garden tevens tot een vooraanstaand
lid met een zeer hoge score van Les Gourmands - een onafhankelijke
organisatie die met eigen inspecteurs onverwacht restaurants bezoektmaar we houden er mee op want uw gerechten komen eraan.
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Verlichting

Auteur: Henk-Jan Hoekjen. Foto: Hans Peter Föllmi.
Renderings: Christian Vindal Bech.

Proficiat met die gelukkige keuze, want onze geheel vernieuwde
menukaart voert u aan tafel mee op een even smakelijke als
veelzijdige reis door culinair China. Een China waarvan het
geheel eigen karakter van de vele afzonderlijke districten zich ook
weerspiegelt in de traditionele keuken van al die gebieden.

HAPPY GARDEN

van Ruisdael.

Inside Information

Verlichting

‘Happy Garden’, de top van veelzijdig China in Nederland

De wanden in restaurant Felix tonen
karakteristieke wolkenluchten, die onwillekeurig
herinneren aan het werk van schilders als Jacob

(wat wij tegenwoordig noemen) het
Bruto Binnenlands Product. De term
werd in de 19e eeuw gemunt om ons
destijds danig aan aanzien en macht
inboetende landje een in het verleden
wortelende trots te bieden die als remedie kon dienen tegen de fantoom-

Zonnestraal is een van dé iconen van ‘Het
Nieuwe Bouwen’ in Nederland.
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Hiervan ten volle genieten is het beste bewijs voor onze stelling: de
keuken van Happy Garden in Kampen is de top van veelzijdig China in
Nederland.

Vloeddijk 44
8261 GC Kampen
(038) 33 22 404
info@meulemanmakelaardij.nl
meulemanmakelaardij.nl

Heeft u een allergie? Meld het ons.

Voor de zakelijke en particuliere markt...

Warm en koud buffet
Voor een speciale gelegenheid kunt u
ook bij ons terecht voor een uitgebreid warm
en koud buffet. Alle warme gerechten worden
in warmhoudbakken.

Feestelijke
gourmet,
hapjes, steengrill,

ONS WARM EN KOUD BUFFET
BESTAAT UIT:
BAMI / NASI

warm/koud
buffet

KIPFILET IN SATÉSAUS
GEHAKTBALLETJES IN KETJAPSAUS

fondue,

en salades

PLAKKEN ROLLADE MET DILLESAUS
BEENHAM IN
CHAMPIGNONROOMSAUS

“U
won w
speciainglist”

Installatiebedrijf Fien B.V.
Ondernemersstraat 21
8271 RS IJsselmuiden
(038) 332 00 12
info@cofien.nl
www.cofien.nl
KVK Zwolle: 76713067
BTW nr: NL 8607.68.442B01
IBAN: NL36 RABO 0349 5249 39

• Loodgieterswerkzaamheden • Centrale verwarmingswerkzaamheden • Ventilatie- en luchtbehandeling
• Stofzuigsystemen • Sanitaire installaties • Zink-, koperen dakwerken • Rioolinspectie inclusief onderhoud
• CV-ketelinspectie inclusief onderhoud • Duurzame energie,
warmtepompen, PV-cellen en zonne-energie

Energiek in installatietechniek!
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W W W . C O F I E N . N L

• Loodgieterswerkzaamheden
• Centrale verwarmingswerkzaamheden
• Ventilatie- en
luchtbehandeling
• Stofzuigsystemen

n
Erik Fie
535 95
06 - 557
l
erik @c ofie n.n

AARDAPPELTJES MET UI EN SPEK

• Sanitaire installaties
• Zink-, koper- en dakwerken

STOKBROOD MET KRUIDENBOTER
SCHARRELSALADE
RUNDVLEESSALADE
VERS FRUIT
In overleg kan uw
buffet bezorgd worden
(niet op zondag)

Vloeddijk 44, 8261 GC Kampen

per persoon

12,

50

(038)
In de wintermaanden is er ook een

STAMPPOTBUFFET
Dit bestaat uit boerenkool, zuurkool en hutspot.
Onze eigen hachee, een rookworstje en
gehaktballetjes in jus. Ook dit word in
warmhoudpannen geleverd.
Hiervoor zijn de kosten € 7,95 per persoon

• Rioolinspectie
inclusief onderhoud

ATIEBEDRIJF
FIEN INSTALL
straat 21
Ond erne mers
lmuiden
8271 RS IJsse
00 12
t. (038) 332
l
en.n
e. info@cofi
l
i. www.cofien.n

• CV-ketelinspectie
inclusief onderhoud
• Duurzame energie,
warmtepompen, PV-cellen
en zonne-energie

331 37 25

O P E N IN G S TIJ D E N :
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

-

12.30
12.30
12.30
12.30
18.00
16.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

-

13.30
13.30
13.30
13.30

-

18.00
18.00
18.00
18.00

uur
uur
uur
uur

Energiek in installatietechniek
Tholenstraat 2 I Kampen I T (038) 331 37 25
Kijk ook eens op www.slagerijvancampen.nl
Gratis parkeren voor de deur

KVK nr: 65700759 • BTW nr: 856222434B01 • Rabobank: NL36RABO0124053386
Alle werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
in onroerende goederen (NVM) gedeponeerd bij K.v.K. onder nummer 40476604

Op al onze offertes, leveringen en
diensten zijn van toepassing:
• Algemene Voorwaarden voor
Installatiewerk Consumenten (AVIC)
• Algemene Leveringsvoorwaarden
Installerende Bedrijven (ALIB 2007)

Energiek in installatietechniek!
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Uitgeverij

Over ons
Al dertig jaar geven wij huis-aan-huiskranten uit die zijn
geworteld in de regio. De Brug, De Swollenaer, De Drontenaar,
De Stadskoerier, Zeewolde-Actueel, Schaapskooi en De Kop
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 plaatsen dit dagelijks
op de websites van de kranten en de socialmediakanalen die
daarbij horen.
Samen hebben die titels een oplage van 167.000 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. 180.000 zijn hiervan unieke bezoekers. Het grootste
gedeelte van deze bezoekers is 25 tot 55 jaar.
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Kennismakingspakketten
Voor alle nieuwe klanten, hebben wij een aantal kennismakingspakketten 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, fotografie en opmaak.
BRONS pakket
Artikel met foto in de krant op ¼ pagina

€ 149,-

ZILVER pakket

GOUD pakket

Net als brons, maar met extra:

Net als zilver, maar met extra:

Jouw artikel met foto op 4 locaties op één van

Niet een (Start) advertentieplaatsing op

onze nieuwssites naar keuze en op de

¼ pagina maar op ½ pagina

bijbehorende Facebook tijdlijn

€ 149,-

(Start)advertentieplaatsing op ¼ pagina

€ 403,-

3x 1/16 pagina, afwisselend geplaatst binnen
tien weken na de startadvertentie

Niet 3x een 1/8 pagina, maar 3x een
€ 738,-

Jouw (start)advertentieplaatsing één week online
doorgeplaatst naar één van onze nieuwssites

10 weken na startadvertentie
€ 39,-

Niet 3x een 1/16 pagina, maar 3x 1/8 pagina,
€ 572,-

€ 1.375,-

Niet 3x 1/8 pagina, maar 3x jouw ¼ pagina
advertentie 1 week online doorgeplaatst

afwisselend geplaatst binnen 10 weken na
startadvertentie

¼ pagina afwisselend geplaatst binnen

naar één van onze nieuwssites
€ 886,-

Niet 3x 1/16 pagina, maar 3x jouw 1/8
advertentie 1 week online doorgeplaatst naar
één van onze nieuwssites

595,-

Van € 1.273,- voor €

995,-

Van € 2.078,- voor: €

€ 117,-

1.395,-

Van € 2.567,- voor: €

€ 117,-

Bedrijvengids
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BrugMedia biedt je nu de kans om mee te profiteren van ruim

Bannercampagne

180.000 unieke bezoekers. Schrijf je nu in voor de bedrijvengids

Wil je online veel mensen bereiken? Dan is een bannercampagne

van BrugMedia.

op de nieuwssites van BrugMedia iets voor jou. Een

Billboard

bannercampagne zorgt voor naamsbekendheid, het opbouwen van

Een horizontale banner bovenaan op de webpagina. Door het formaat

een merk of het communiceren van een actie. Jij kan zelf bepalen in

biedt deze banner veel creatieve mogelijkheden.

Een eigen bedrijfspagina/landingspagina op één van de

welke regio de banner te zien is, want de advertentie wordt alleen

Formaat 970 x 250 pixels

websites van BrugMedia;

getoond aan de mensen die wonen in de door jou opgegeven

Leaderboard

Mogelijkheid tot het plaatsen van een video link op de eigen

plaats of regio. Door gericht te adverteren, zullen de resultaten van

Een liggende rechthoekige banner tussen de redactionele content

pagina;

jouw campagne beter zijn. Online adverteren is meetbaar. Je kunt

op desktop. Formaat voor desktop 728 x 90 pixels

Een kwaliteits-backlink voor de vindbaarheid in de

zien hoeveel mensen jouw advertentie hebben gezien en hoeveel

Full banner

zoekmachines;

mensen er op geklikt hebben.

Een liggende rechthoekige banner tussen de redactionele content

Dit krijg je ervoor terug:

Een bannerpakket bij BrugMedia bestaat uit de volgende banners:

op mobiel. Formaat voor mobiel 300 x 70 pixels

Mogelijkheid om te delen via social media;
Eén keer per jaar een online partnerbijdrage van 250 woorden

De banners kan jij zelf aanleveren, maar je kunt er ook voor kiezen

Large rectangle

(de tekst wordt door jezelf aangeleverd).

om deze te laten vormgeven door onze ontwerpstudio.

Een opvallende grote, bijna vierkante banner aan de rechterkant
van de webpagina.

149,-

Om een goed resultaat te halen werken wij met bannerpakketten.

Formaat voor desktop 336 x 280 pixels

Zo is jouw banner op verschillende posities en pagina’s te zien op

Formaat voor mobiel 300 x 250 pixels
De maximale bestandsgrootte van een banner is 200 KB

onze nieuwssites.

Tarief per jaar €

Billboard

Bedrijvengids

Recente partnerbijdrages
Leaderboard
Roomweg 1
Steenwijk
0521-51 43 44

Full banner

Partnerbijdrage op de tijdlijn

Large rectangle

Met BrugMedia zichtbaar
op landelijke media
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Een banner op landelijke media zoals ad.nl, nu.nl, linda.nl of
marktplaats.nl? Dat kan sinds kort bij BrugMedia. Voor 10
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.

Premium domeinen waar je o.a. zichtbaar bent:
• nu.nl

• buienradar.nl

• funda.nl

• marktplaats.nl

• fd.nl

• beaumonde.nl

• linda.nl

• cosmopolitan.nl

• vriendin.nl

• autoblog.nl

• telegraaf.nl

• rtlnieuws.nl

• ad.nl

• volkskrant.nl

• grazia.nl

• margriet.nl

• vi.nl

• etc. etc.

De investering voor een bannerpakket is € 10,- per 1.000 vertoningen
Demografie

(minimale afname is 10.000).
Aantal
vertoningen

Prijs per maand,
bij een jaarafname

Prijs per maand,
maandelijks
opzegbaar

10.000

€ 50,-

€ 100,-

15.000

€ 100,-

€ 150,-

30.000

€ 175,-

€ 300,-

50.000

€ 225,-

€ 500,-

*Dit geldt niet voor premium domeinen.

100%

53%

20%

66%

14%

Laag

Midden

Hoog

47%

80%

Leeftijd
60%

Apparaat
40%
23%

21%
20%

Voor de banners in combinatie met een printadvertentie hanteert
BrugMedia dezelfde staffelkorting als op de printadvertentie.

Opleiding

9%

14%

17%

44%

9%

47%

Tablet

Mobiel

16%

0%
18-25 jaar 26-35 jaar 36-45 jaar 46-55 jaar 56-65 jaar

>65 jaar

Desktop

Offline

Partnerbijdrages

in één van onze kranten

Een partnerbijdrage is een redactioneel artikel in één of
meerdere huis-aan-huisbladen en/of op één of meerdere

Online*

op één van onze nieuwsites

BRONS pakket
110 woorden zonder foto

Aangeleverde tekst plus foto(s)

websites van BrugMedia dat extra uitgelicht wordt. In

en eventuele videolink wordt als

de krant is een partnerbijdrage een kwartpagina groot,

partnerbijdrage gepubliceerd;

265 woorden met een liggende foto. Online wordt

In de waterval op de

een partnerbijdrage geplaatst op de voorpagina van de

homepage van de gewenste

nieuwssite inclusief foto’s, logo en eventueel een link

nieuwssite.

naar de website.

In het content blok
‘partnerbijdrage’ op de

De partnerbijdrage blijft één of twee weken op de eerste

homepage van de gewenste

pagina staan. Daarna wordt deze permanent opgenomen

nieuwssite.

in ons archief, inclusief backlink, wat bijdraagt aan de

In het content blok

vindbaarheid van jouw website in de zoekmachines.

‘partnerbijdrage’ gepresenteerd

Google rankt nieuwssites zoals die van BrugMedia over het

rechts naast de artikelen op de

algemeen hoger vanwege hun autoriteit.

gewenste nieuwssite.
In de rubriek ‘partnerbijdrages’

79,-

voor €

Extra Facebookpromotie van
partnerbijdrages

ZILVER pakket
165 woorden met
liggende foto (rechtenvrij)

Aantal vertoningen
5.000

€

10.000 € 125,15.000 € 150,Meer vertoningen? Prijs op aanvraag.

Tarieven schrijven
partnercontent

Vermelding op de tijdlijn van

109,-

voor €

gewenste nieuwssite

149,-

voor €

GOUD pakket
265 woorden met

1 pagina; 750 – 1000 woorden (drie tot vijf foto’s)

€ 300,-

½ pagina; 300 – 500 woorden (twee foto’s)

€ 175,-

¼ pagina; 250 – 300 woorden (één foto)

€ 125,-

Foto’s kun je zelf aanleveren of wij schakelen een fotograaf
in tegen meerprijs.

Gelijk aan brons met als extra:
de Facebook pagina van de

75,-

20.000 € 200,-

109,-

voor €

liggende foto (rechtenvrij)

149,-

voor €

*Op basis van kant en klaar aanleveren, tekst wordt geredigeerd.
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BrugMedia is lid van:

Crossmediale campagne

Familieberichten

Van advertentie in de krant naar online en social. Op

Familieberichten zijn vaak een uiting van respect en liefde. Ze worden zowel in de krant als online geplaatst. Hiermee bereik je een groot

basis van jouw advertentie in de krant, schrijven onze

aantal mensen. Doordat het online terug te vinden is, heeft het daarnaast ook een langduriger bereik. Familieberichten worden gerubriceerd

communicatiespecialisten een wervende tekst (max.

bij elkaar geplaatst op onze familieberichten pagina’s en worden standaard doorgeplaatst naar onze websites. De advertenties worden

150 woorden). Hierbij wordt een foto geplaatst die

opgebouwd uit blokken van twee kolommen (= 86 mm) breed en 25 mm hoog. Voor 2022 zijn de tarieven als volgt:
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aansluit op de campagne. Deze content wordt online
geplaatst en doorgeplaatst op de social media kanalen. € 199,-

Vacatures

Blok

Breedte
(2 kolom)

Hoogte

De Kop

De Brug

Zeewolde
Actueel

1 blok

86

25

66,50

66,50

59,50

63,50

75,00

63,50

2 blok

86

50

108,00

108,00

94,00

102,00

125,00

102,00

3 blok

86

75

149,50

149,50

128,50

140,50

175,00

140,50

4 blok

86

100

191,00

191,00

163,00

179,00

225,00

179,00

5 blok

86

125

232,50

232,50

197,50

217,50

275,00

217,50

6 blok

86

150

274,00

274,00

232,00

256,00

325,00

256,00

7 blok

86

175

315,50

315,50

266,50

294,50

375,00

294,50

8 blok

86

200

357,00

357,00

301,00

333,00

425,00

333,00

9 blok

86

225

398,50

398,50

335,50

371,50

475,00

371,50

10 blok

86

250

440,00

440,00

370,00

410,00

525,00

410,00

11 blok

86

275

481,50

481,50

404,50

448,50

575,00

448,50

12 blok

86

300

523,00

523,00

439,00

487,00

625,00

487,00

13 blok

86

325

564,50

564,50

473,50

525,50

675,00

525,50

14 blok

86

350

606,00

606,00

508,00

564,00

725,00

564,00

15 blok

86

375

647,50

647,50

542,50

602,50

775,00

602,50

De Stadskoerier De Swollenaer DeDrontenaar.nl

BrugMedia heeft alles in huis om jouw vacature bij een groot
regionaal publiek onder de aandacht te brengen, zowel in de krant
als onze nieuwssites.

Voor de kleur rekenen wij een toeslag van 25%. Tarieven zijn excl. 21% btw.
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Familieberichten hebben de volgende sluitingstijden:

IJsseldelta combinatie voordeel

De Kop:		

vrijdag voor 13.00 uur.

Valt jouw doelgroep buiten het bereik van de lokale titels van BrugMedia, maar wil je deze wel bereiken? Maak gebruik

De Brug: 		

maandag voor 10.00 uur.

van de IJsseldelta combinatie. Hiermee heb je één voordelig tarief, één aanspreekpunt en een groot bereik.

Zeewolde-Actueel: maandag voor 10.00 uur.
De Stadskoerier:

dinsdag voor 9.30 uur.

De Swollenaer:

dinsdag voor 9.30 uur.

De Drontenaar:

donderdag voor verschijning 9.30 uur.

Je kunt jouw tekst sturen naar familieberichten@brugmedia.nl.
Vermeld in welke krant je de advertentie geplaatst wilt hebben,

wekelijks op woensdag in gemeente Zwolle

KAMPEN					

wekelijks op dinsdag in gemeente Kampen

GENEMUIDEN					

wekelijks op woensdag in gemeente Zwartewaterland

ZEEWOLDE					

wekelijks op dinsdag in gemeente Zeewolde

STEENWIJK					wekelijks op dinsdag in gemeente Steenwijkerland

bent.*
Wanneer je de deadline van de krant niet haalt, neem dan
telefonisch contact met ons op (038 – 3370058).
Wij kunnen jouw advertentie eerst online plaatsen en daarna

DRONTEN					

2e woensdag van de maand in gemeente Dronten

HEERDE					

wekelijks op dinsdag in Heerde, Epe, Hattem e.o.

OLST						

wekelijks op woensdag in Olst/Wijhe e.o.

HATTEM					

wekelijks op woensdag in gemeente Hattem.

HOLTEN					

wekelijks op vrij/zaterdag in Holten e.o.

BATHMEN					

wekelijks op woensdag in Bathmen e.o.

LOCHEM					

wekelijks op woensdag in Lochem e.o.

HARDENBERG					

wekelijks op woensdag in Hardenberg e.o.

TWENTERAND					

wekelijks op woensdag in Twenterand e.o.

RAALTE						

wekelijks op woensdag in Raalte, Wijhe e.o.

DALFSEN					

wekelijks op woensdag in Dalfsen e.o.

OMMEN					

wekelijks op woensdag in Ommen e.o.

in de eerstvolgende krant.

Felicitaties
Wil jij iemand feliciteren? Plaats dan een Jippie 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 96 mm hoog) incl. btw

€ 25,-

1/8 (130 mm x 96 mm hoog) incl. btw

€ 50,-

I J SSE L D E LTA

COMBINATIE VOORDEEL

het factuuradres en een telefoonnummer waarop jij bereikbaar

ZWOLLE					

Rubrieksadvertenties
Rubrieksadvertenties staan bij elkaar op de Service-pagina en worden per regel opgesteld, in tegenstelling tot reguliere advertenties. Speciaal
voor verenigingen, maatschappelijke organisaties, particulieren én ondernemers die op de kleintjes letten.
Een tekst met of zonder foto plaatsen op de Service-pagina kun je eenvoudig zelf binnen een paar klikken regelen. Ga naar de site van de
betreffende krant en klik in de menubalk op Kleintjes. Je kunt er ook voor kiezen om de rubrieksadvertentie door te plaatsen naar andere titels.
Betalen doe je snel via iDeal. Kijk voor meer informatie op www.brugmedia.nl/rubrieksadvertenties

* Zodra je mail binnen is, krijg je altijd een bevestigingsmail. Krijg je
geen mail binnen? Neem dan telefonisch contact met ons op.
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NOM bereikonderzoek
huis-aan-huis bladen

Groot bereik en veel interesse
in alle leeftijdsklassen!

Bereik per leeftijd
100%

80%

Wel eens lezen HAH-kranten:

Gemiddeld bereik HAH-kranten

83% = 12 miljoen mensen

53% = 7,7 miljoen mensen

Alle personen die in het

Alle personen die een

afgelopen jaar (12 maanden)

gemiddeld nummer van één

aangegeven een gratis hui-

van de 312 gemeten hui-aan-

aan-huiskrant op papier te

huiskranten hebben gelezen

hebben gelezen of ingezien.

of ingezien

74%
63%

60%

53%

52%

40%
30%

32%

20%

0%
13+

13-19 jaar 20-34 jaar 35-49 jaar 50-64 jaar

61+ jaar
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% Nederlandse bevolking met interesse in...
nieuws en
actualiteiten

Regio
nieuws

Lokaal
nieuws

57%

48%

43%

Advertenties in
HAH-kranten hebben
effect en impact
Hoge lezer-blad binding:

Nederlandes zijn
geïnteresseerd in lokaal
nieuws en zoeken dat
in de HAH-krant
% geïnteresseerden dat een HAH-krant
als bron gebruikt
Regio
nieuws

Lokaal
nieuws

45%

56%

66% van de bevolking let op
aanbiedingen van winkeliers

50% zou de HAH-krant

in HAH-kranten

(heel erg) missen
52% van de lezers neemt
58% leest driekwart of meer van de HAH-krant

actie n.a.v. advertenties
in HAH-kranten

Kranten: De Brug
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Nieuws uit de regio Kampen is dagelijks online te lezen op

Algemene advertenties:

www.brugnieuws.nl. Iedere dinsdag verschijnt het huis-aan-huisblad

Formaat

in de gemeente Kampen, IJsselmuiden en buitengebieden. Ook via

1/1 (265 x 395)

diverse social media kanalen kun je Brugnieuws volgen om altijd op

1/2 ( 265 x 195)

de hoogte te blijven van het nieuws uit jouw regio. De Brug wordt
net als de andere titels van BrugMedia gemaakt door onze eigen
redactie en vormgevers.

(130 x 395)

1/4 ( 130 x 195)
(265 x 95)

Oplage huis-aan-huisblad 23.500

Voorpagina- of achterpagina:
Prijs
€ 1.277,€ 782.€ 485,-

1/8 (130 x 95)

€ 311,-

1/16 (62,5 x 95)

€ 211,-

Spread (550 x 395)

Formaat
groot (103 x 75)
middel ( 49 x 75)
(103 x 36)

basis (49 x 36)

Prijs
€ 410,€ 262,€ 173,-

Advertenties op tekstpagina’s (V.I.P.):
Formaat
groot (103 x 75)
middel ( 49 x 75)
(103 x 36)

basis (49 x 36)

Prijs
€ 225,€ 150,€ 106,-

€ 2.763,-

Statistieken brugnieuws.nl
Unieke bezoekers: 51.208 per maand

Advertenties uit de krant worden één op één doorgeplaatst naar de nieuwswebsite, waar ze gedurende één week getoond worden.

Pagina weergaven: 221.721 per maand

De advertentie is incl. backlink t.w.v. € 39,-

54% mannen
46% vrouwen

Staffelkorting

Facebook: 6.502 volgers

2-6 plaatsingen

15%

1 titel

Staffelprijs

7-13 plaatsingen

20%

2 titels

25% korting op beide
plaatsingen

14-26 plaatsingen

25%

3 titels of meer

Twitter:

4.431 volgers

Instagram: 1.092 volgers
Leeftijd bezoekers brugnieuws.nl

De site wordt bekeken via

Doorplaatsingen

18-24: 4%

Mobiel:

59%

27-37 plaatsingen

30%

25-34: 16%

Desktop: 35%

38-52 plaatsingen

35%

35-44: 11%

Tablet:

6%

45-54: 17%
55-64: 23%
65+:

29%

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

35% korting op alle
plaatsingen
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Kranten: De Swollenaer
Nieuws uit de regio Zwolle is dagelijks online te lezen op

Algemene advertenties:

www.deswollenaer.nl. Iedere woensdag verschijnt het huis-aan-

Formaat

huisblad in de gemeente Zwolle. Ook via diverse social media

1/1 (265 x 395)

kanalen kun je De Swollenaer volgen om altijd op de hoogte te

1/2 (265 x 195)

blijven van het nieuws in jouw regio. De Swollenaer wordt net als
de andere titels van BrugMedia, gemaakt door onze eigen redactie
en vormgevers.

(130 x 395)

1/4 (130 x 195)
(265 x 95)

Oplage huis-aan-huisblad 54.000

Prijs
€ 1.607,€ 980,€ 603,-

1/8 (130 x 95)

€ 384,-

1/16 (62,5 x 95)

€ 243,-

Spread (550 x 395)

Voorpagina- of achterpagina:

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

Formaat

Formaat

groot (103 x 75)
middel ( 49 x 75)
(103 x 36)

basis (49 x 36)

Prijs
€ 509,€ 321,€ 208,-

groot (103 x 75)
middel ( 49 x 75)
(103 x 36)

basis (49 x 36)

Prijs
€ 274,€ 180,€ 124,-

€ 3.488,-

Statistieken deswollenaer.nl
Unieke bezoekers: 26.868 per maand

Advertenties uit de krant worden één op één doorgeplaatst naar de nieuwswebsite, waar ze gedurende één week getoond worden.

Pagina weergaven: 55.134 per maand

De advertentie is incl. backlink t.w.v. € 39,-

48% mannen
52% vrouwen

Staffelkorting

Facebook: 6.832 volgers

2-6 plaatsingen

15%

1 titel

Staffelprijs

7-13 plaatsingen

20%

2 titels

25% korting op beide
plaatsingen

14-26 plaatsingen

25%

3 titels of meer

Twitter:

6.752 volgers

Instagram: 1.504 volgers
Leeftijd bezoekers deswollenaer.nl

De site wordt bekeken via

Doorplaatsingen

18-24: 4%

Mobiel:

64%

27-37 plaatsingen

30%

25-34: 17%

Desktop: 31%

38-52 plaatsingen

35%

35-44: 12%

Tablet:

5%

45-54: 20%
55-64: 22%
65+:

25%

Belangrijke informatie
Sluiting advertenties: maandag 12:00 uur
Sluiting advertentie in redactionele omgeving: vrijdag 09:30 uur
Sluiting aanlevering redactionele teksten: maandag 12:00 uur
Contact verkoop: 038 – 333 10 27 – verkoop@brugmedia.nl
Contact redactie: 06 – 15 88 19 52
redactie.swollenaer@brugmedia.nl

35% korting op alle
plaatsingen

Kranten: De Stadskoerier
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Nieuws uit de regio Zwartewaterland is dagelijks online te lezen

Algemene advertenties:

op www.destadskoerier.nl. Iedere woensdag verschijnt het

Formaat

huis-aan-huisblad ‘De Stadskoerier’ en de abonnementskrant

1/1 (265 x 395)

‘De Stadskoerier Extra’ in de gemeente Zwartewaterland en

1/2 ( 265 x 195)

buitengebieden. 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.

(130 x 395)

1/4 ( 130 x 195)
(265 x 95)

Statistieken destadskoerier.nl

Prijs
€ 1.132,€ 695,€ 432,-

1/8 (130 x 95)

€ 279,-

1/16 (62,5 x 95)

€ 181,-

Spread (550 x 395)

Oplage huis-aan-huisblad 10.100

Voorpagina- of achterpagina:
Formaat
groot (103 x 75)
middel ( 49 x 75)
(103 x 36)

basis (49 x 36)

Prijs
€ 367,€ 236,€ 157,-

De advertentie is incl. backlink t.w.v. € 39,-

51% mannen

Staffelkorting

49% vrouwen

2-6 plaatsingen

15%

1 titel

Staffelprijs

7-13 plaatsingen

20%

2 titels

25% korting op beide
plaatsingen

14-26 plaatsingen

25%

3 titels of meer

27-37 plaatsingen

30%

38-52 plaatsingen

35%

Facebook: 2.639 volgers
2.819 volgers

Instagram: 773 volgers
De site wordt bekeken via

18-24: 4%

Mobiel:

25-34: 13%

Desktop: 33%

35-44: 12%

61%

Tablet:

6%

45-54: 19%
55-64: 25%
65+:

27%

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

middel ( 49 x 75)
(103 x 36)

basis (49 x 36)

Prijs
€ 203,€ 137,€ 98,-

€ 2.443,-

Pagina weergaven: 82.122 per maand

Leeftijd bezoekers destadskoerier.nl

Formaat
groot (103 x 75)

Advertenties uit de krant worden één op één doorgeplaatst naar de nieuwswebsite, waar ze gedurende één week getoond worden.

Unieke bezoekers: 19.643 per maand

Twitter:

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

Doorplaatsingen

35% korting op alle
plaatsingen

25

Kranten: De Kop
Al het nieuws uit de gemeente Steenwijkerland is dagelijks online

Algemene advertenties:

te lezen op www.dekopvan.nl. Iedere dinsdag verschijnt het huis-

Formaat

aan-huisblad in de gemeente Steenwijkerland, Wanneperveen,

1/1 (265 x 395)

Belt Schutsloot, Vollenhove, Sint Jansklooster, Steenwijk, Tuk,

1/2 (265 x 195)

Witte Paarden, Baars, De Pol, Willemsoord, Marijenkampen,

(130 x 395)

Steenwijkerwold, Basse, Zuidveen, Onna, Kallenkote, Eesveen /

1/4 (130 x 195)

de Bult, Giethoorn, Blokzijl, IJsselham, Wetering, Scheerwolde,

(265 x 95)

Baarlo, Blankenham, Kuinre, Oldemarkt, Ossenzijl, Kalenberg,
Paasloo, Vledder / Frederiksoord en Neijensleek.
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

Prijs
€ 1.111,€ 682,€ 425,-

1/8 (130 x 95)

€ 275,-

1/16 (62,5 x 95)

€ 178,-

Spread (550 x 395)

Voorpagina- of achterpagina:

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

Formaat

Formaat

Prijs

groot (103 x 75)
middel ( 49 x 75)
(103 x 36)

basis (49 x 36)

€ 361,€ 232,€ 155,-

groot (103 x 75)
middel ( 49 x 75)
(103 x 36)

basis (49 x 36)

Prijs
€ 200,€ 135,€ 97,-

€ 2.397,-

wordt net als de andere titels van BrugMedia gemaakt door onze
eigen redactie en vormgevers.

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,-

Oplage huis-aan-huisblad 21.800
Staffelkorting
Statistieken dekopvan.nl

Doorplaatsingen

2-6 plaatsingen

15%

1 titel

Staffelprijs

7-13 plaatsingen

20%

2 titels

25% korting op beide
plaatsingen

14-26 plaatsingen

25%

3 titels of meer

Facebook: 407 volgers

27-37 plaatsingen

30%

Instagram: 106 volgers

38-52 plaatsingen

35%

Unieke bezoekers: 18.932 per maand
Pagina weergaven: 37.716 per maand
54% mannen
46% vrouwen

Leeftijd bezoekers dekopvan.nl

De site wordt bekeken via

18-24: 28%

Mobiel:

25-34: 34%

Desktop: 8%

87%

35-44: 16%

Tablet:

5%

45-54: 12%
55-64: 5%
65+:

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 – 337 00 52 – verkoop@brugmedia.nl
Contact redactie: 06 – 22 53 41 98 - redactiedekop@brugmedia.nl

35% korting op alle
plaatsingen

Kranten: Zeewolde-Actueel
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Nieuws uit de regio Zeewolde is dagelijks online te lezen op

Algemene advertenties:

www.zeewolde-actueel.nl. Iedere dinsdag verschijnt het huis-

Formaat

aan-huisblad in de gemeente Zeewolde en zijn buitengebied. Ook

1/1 (265 x 395)

via diverse social media kanalen kun je Zeewolde-Actueel volgen

1/2 (265 x 195)

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

(130 x 395)

1/4 (130 x 195)
(265 x 95)

Prijs
€ 1.184,€ 726,€ 451,-

1/8 (130 x 95)

€ 291,-

1/16 (62,5 x 95)

€ 188,-

Spread (550 x 395)

Voorpagina- of achterpagina:

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

Formaat

Formaat

groot (103 x 75)
middel ( 49 x 75)
(103 x 36)

basis (49 x 36)

Prijs
€ 382,€ 245,€ 163,-

groot (103 x 75)
middel ( 49 x 75)
(103 x 36)

basis (49 x 36)

Prijs
€ 211,€ 142,€ 101,-

€ 2.557,-

Statistieken zeewolde-actueel.nl
Unieke bezoekers: 12.832 per maand

Advertenties uit de krant worden één op één doorgeplaatst naar de nieuwswebsite, waar ze gedurende één week getoond worden.

Pagina weergaven: 44.504 per maand

De advertentie is incl. backlink t.w.v. € 39,-

54% mannen
46% vrouwen

Staffelkorting

Facebook: 2.925 volgers

2-6 plaatsingen

15%

1 titel

Staffelprijs

7-13 plaatsingen

20%

2 titels

25% korting op beide
plaatsingen

14-26 plaatsingen

25%

3 titels of meer

Twitter:

1.290 volgers

Leeftijd bezoekers
zeewolde-actueel.nl

De site wordt bekeken via

Doorplaatsingen

18-24: 28%

Mobiel:

70%

27-37 plaatsingen

30%

25-34: 34%

Desktop: 24%

38-52 plaatsingen

35%

35-44: 16%

Tablet:

6%

45-54: 12%
55-64: 5%
65+:

5%

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 – 337 00 52 – verkoop@brugmedia.nl
Contact redactie: redactie@zeewolde-actueel.nl

35% korting op alle
plaatsingen
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Kranten: DeDrontenaar.nl
Al het nieuws uit de gemeente Dronten is dagelijks online te

Algemene advertenties:

lezen op www.dedrontenaar.nl. Iedere tweede woensdag van de

Formaat

maand verschijnt het huis-aan-huisblad in Dronten, Swifterbant,

1/1 (265 x 395)

Biddinghuizen, Ketelhaven en buitengebieden. Ook via diverse

1/2 ( 265 x 195)

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

(130 x 395)

1/4 ( 130 x 195)
(265 x 95)

€ 650,€ 406,-

1/8 (130 x 95)

€ 263,-

1/16 (62,5 x 95)

€ 171,-

Spread (550 x 395)

Statistieken dedrontenaar.nl

Prijs
€ 1.058,-

Voorpagina- of achterpagina:

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

Formaat

Formaat

groot (103 x 75)
middel ( 49 x 75)
(103 x 36)

basis (49 x 36)

Prijs
€ 345,€ 222,€ 149,-

De advertentie is incl. backlink t.w.v. € 39,-

52% mannen

Staffelkorting

48% vrouwen

2-6 plaatsingen

15%

1 titel

Staffelprijs

7-13 plaatsingen

20%

2 titels

25% korting op beide
plaatsingen

14-26 plaatsingen

25%

3 titels of meer

27-37 plaatsingen

30%

38-52 plaatsingen

35%

Facebook: 4.984 volgers
1.943 volgers

Instagram: 768 volgers
De site wordt bekeken via

18-24: 4%

Mobiel:

25-34: 16%

Desktop: 23%

35-44: 12%

70%

Tablet:

7%

45-54: 18%
55-64: 24%
65+:

(103 x 36)

basis (49 x 36)

€ 131,€ 94,-

€ 2.280,-

Pagina weergaven: 327.201 per maand

Leeftijd bezoekers dedrontenaar.nl

middel ( 49 x 75)

Prijs
€ 192,-

Advertenties uit de krant worden één op één doorgeplaatst naar de nieuwswebsite, waar ze gedurende één week getoond worden.

Unieke bezoekers: 55.281 per maand

Twitter:

groot (103 x 75)

26%

Belangrijke informatie
Sluiting redactie: vrijdag voor verschijning 09:30 uur
en advertenties: woensdag voor verschijning 09:30 uur
Contact verkoop: 038 – 333 10 27 – verkoop@brugmedia.nl
Contact redactie: 06 – 19 83 95 71 – redactie@dedrontenaar.nl

Doorplaatsingen

35% korting op alle
plaatsingen

Kranten: Nieuwsblad Schaapskooi
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Al het nieuws uit de gemeente Heerde, Epe en Hattem is dagelijks

Algemene advertenties:

online te lezen op www.nieuwsbladschaapskooi.nl. Iedere dinsdag

Formaat

verschijnt het huis-aan-huisblad in Hattem, Wapenveld, Marle,

1/1 (265 x 395)

Vorchten, Heerde, Epe, Oene, Welsum, Emst en Vaassen. Ook via

1/2 (265 x 195)

diverse social media kanalen kun je Schaapskooi volgen om altijd
op de hoogte te blijven van het nieuws in jouw regio.

(130 x 395)

1/4 (130 x 195)
(265 x 95)

Oplage huis-aan-huisblad 29.000

Prijs
€ 1.359,€ 831,€ 514,-

1/8 (130 x 95)

€ 329,-

1/16 (62,5 x 95)

€ 211,-

Spread (550 x 395)

Voorpagina- of achterpagina:

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

Formaat

Formaat

groot (103 x 75)
middel ( 49 x 75)
(103 x 36)

basis (49 x 36)

Prijs
€ 435,€ 277,€ 182,-

groot (103 x 75)
middel ( 49 x 75)
(103 x 36)

basis (49 x 36)

Prijs
€ 237,€ 158,€ 110,-

€ 2.942,-

Statistieken nieuwsbladschaapskooi.nl
Unieke bezoekers: 23.205 per maand

Advertenties uit de krant worden één op één doorgeplaatst naar de nieuwswebsite, waar ze gedurende één week getoond worden.

Pagina weergaven: 36.908 per maand

De advertentie is incl. backlink t.w.v. € 39,-

43% mannen
57% vrouwen

Staffelkorting

Facebook: 1.398 volgers

2-6 plaatsingen

15%

1 titel

Staffelprijs

7-13 plaatsingen

20%

2 titels

25% korting op beide
plaatsingen

14-26 plaatsingen

25%

3 titels of meer

Leeftijd bezoekers
nieuwsbladschaapskooi.nl

De site wordt bekeken via
51%

Doorplaatsingen

18-24: 3%

Mobiel:

25-34: 11%

Desktop: 42%

27-37 plaatsingen

30%

35-44: 10%

Tablet:

38-52 plaatsingen

35%

7%

45-54: 16%
55-64: 25%
65+:

35%

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

35% korting op alle
plaatsingen
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Aanleverspecificaties
1. Aanleveradressen

3. Deelmateriaal

Advertenties of deelmateriaal kunnen op diverse manieren worden

Deelmateriaal dient te voldoen aan onderstaande eisen. Voor (de

aangeleverd. BrugMedia ontvangt materiaal bij voorkeur digitaal. Je

resultaten van) niet correct aangeleverd materiaal draagt BrugMedia

kunt dit ook mailen naar verkoop@brugmedia.nl.

géén verantwoordelijkheid.

2. Technische specificaties

3.1 Beeldmateriaal - foto’s

Advertenties dienen te voldoen aan onderstaande eisen. Voor (de

Foto’s kunnen als JPG worden aangeleverd. Als foto’s niet voldoende

resultaten van) niet correct aangeleverd materiaal draagt BrugMedia

pixelinformatie bevatten kan het gedrukte resultaat teleurstellend

géén verantwoordelijkheid.

zijn. BrugMedia plaatst foto’s voor krantendruk en voor magazines op
300 dpi, 100% plaatsing. Foto’s worden omgezet naar CMYK waarden

2.1 PDF

(volgens de juiste kleurprofielen, zie punt 2.2).

BrugMedia maakt voor haar kranten gebruik van de richtlijnen
‘NewspaperAds_1v3’. Alle instellingen om PDF bestanden volgens

3.2 Beeldmateriaal - logo’s

deze norm te maken kun je downloaden via de Ghent PDF Workgroup,

Logo’s dienen bij voorkeur als Illustrator EPS / Ai bestand te worden

www.gwg.org. BrugMedia maakt voor hoge resolutie drukwerk gebruik

aangeleverd in de CMYK kleurmodus. Zet gebruikte tekst daarbij om

van de richtlijnen ‘SheetCMYK_1v3’. Alle instellingen om PDF kun je

naar lettercontouren.

downloaden via de Ghent PDF Workgroup. www.gwg.org.

Logo’s die niet als vectorbestand worden aangeleverd krijgen dezelfde
behandeling als foto’s, (zie punt 3.1).

2.2 Kleurgebruik

Microsoft Word leent zich niet voor de opmaak van advertenties.

BrugMedia maakt voor haar kranten gebruik van kleurprofielen die

Word mag alleen gebruikt worden voor het aanleveren van platte

aansluiten op de ISO 12647-3 norm, gebruikt voor krantendruk in

tekst. Foto’s e.d. dienen apart te worden aangeleverd volgens punt 3.1.

Nederland. Voor full colour is dat ISOnewspaper_26v4.icc, voor zwart/
wit ISOnewspaper 26v4_gr.icc. Deze profielen kun je opvragen bij

Microsoft Publisher en Powerpoint mogen niet worden gebruikt voor

studio@brugmedia.nl . Alle kleuren -dus ook steunkleuren- dienen

het aanleveren van deelmateriaal.

opgebouwd te zijn in CMYK. De gebruikte kleuren in jouw document
mogen een maximale inktdekking van 240% hebben, dit conform

Microsoft Excel is een spreadsheetprogramma en niet geschikt voor

de landelijke Cebuco-norm. BrugMedia maakt voor hoge resolutie

de opmaak van advertenties, dus niet gebruiken. Voorraadlijsten e.d.

drukwerk gebruik van kleurprofielen die aansluiten op de ISO norm

mogen uiteraard wel in Excel worden aangeleverd.

ECI_Of set_2007.
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.

Aanvullende informatie

Advertentiemogelijkheden

Verspreiding
Kijk voor de meest actuele informatie over bijvoorbeeld
verschoven deadlines op www.brugmedia.nl. Voor
verspreiding van folders tegelijk met één van onze
kranten, kun je contact opnemen met jouw mediaadviseur, hij helpt je verder.
1/1 pagina
265 x 395 mm

2/1 pagina (spread)
550 x 395 mm

3/4 pagina liggend
265 x 295 mm

1/2 pagina liggend
265 x 195 mm

1/2 pagina staand
130 x 395 mm

Spread
Een spread is een advertentie, verdeeld over twee
naast elkaar liggende pagina’s waarbij ook de rugmarge
wordt bedrukt. Voor een spread in het hart van de
krant geldt een toeslag van 15% op de (geschakelde)
advertentieprijs. Bij een spread op de overige pagina’s
geldt een toeslag van 10%.
1/4 pagina blok
130 x 195 mm

1/4 pagina liggend
265 x 95 mm

1/8 pagina blok
130 x 95 mm

1/16 pagina blok
62,5 x 95 mm

1/32 pagina blok
62,5 x 45 mm

AIRO

25 mm

25 mm

50 mm

50 mm

75 mm

75 mm

Advertentie In Redactionele Omgeving. Deze advertentie
wordt geplaatst onder of naast een halve tekstpagina.
Hiervoor geldt een toeslag van 25%.

IM
100 mm
Groot
103 x 75 mm

Middel staand
49 x 75 mm

Middel liggend
103 x 36 mm

Basis
49 x 36 mm

Familieberichten (2 kol)
86 x hoogte per 25 mm

100 mm
Familieberichten (4 kol)
176 x hoogte per 25 mm

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 tekstpagina’s dienen

Blokformaten op voor- en achterpagina

tijdig gereserveerd te worden.

en overige tekstpagina’s
Tekstpagina’s zijn verdeeld in 5 kolommen x 395 mm hoogte. Doordat

Bewijsnummers

we werken met een maximum aantal advertentie-blokken op al onze

Al onze bewijsnummers zijn digitaal te vinden op

tekstpagina’s, weet je zeker dat je opvalt.

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

NB: Advertenties op de voorpagina en tekstpagina’s dienen tijdig

bewijsnummers worden op verzoek toegestuurd

gereserveerd te worden.

tegen betaling van € 7,50.
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Columns
Door de unieke bladformule zijn de column-posities en –tarieven

Folderverspreiding met de krant

gelijk aan de reguliere advertentiepagina tarieven met daarbij de

Het is mogelijk om je folder te verspreiden met onze kranten,

Aanleveringsvoorwaarden:

AIRO-toeslag van 25%.

hierdoor is de attentiewaarde velen malen hoger dan in een dik

voor verspreiding

verzamelpakket van folders. Je moet er wel rekening meehouden

Drukwerk dient gebundeld (max. per 250) te worden

Aanlevering op donderdag voor 12.00 uur in de week

dat je voor een folder veel minder folders hoeft aan te leveren

aangeleverd

dan wanneer je in één van onze kranten zou adverteren.

Voor ongebundeld drukwerk geldt een toeslag van € 6,50 per

voorkeursposities. Toeslag voor gegarandeerde plaatsing op een

Voorbeeld:

Tarieven folder/ flyer

gewenste positie (altijd in overleg met de media-adviseur) bedraagt

De oplage van De Brug is 23.350 exemplaren, voor een folder hoef

< 20 gram, vanaf 40,- per 1.000 exemplaren, voor iedere

25% van de advertentieprijs. Wanneer je deze toeslag niet betaalt,

je er slechts 20.500 aan te leveren. Met een campagne in de krant is

10 gram meer geldt een toeslag van 1,50 per 1.000 ex.

dan is een voorkeurspositie niet gegarandeerd.

je bereik dus groter. Onze studio kan de opmaak van je folder en het

Folderverspreiding is altijd op aanvraag en op basis van

drukwerk verzorgen.

beschikbaarheid, bel vrijblijvend voor meer informatie.

Voorkeurspositie

1.000 exemplaren

BrugMedia houdt zoveel mogelijk rekening met aangegeven

Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden kunt u vinden op
www.brugmedia.nl/algemene-voorwaarden
Billboard
Proef-advertenties

Bannermogelijkheden

Wanneer een advertentie vóór plaatsing door de opdrachtgever

Maximale bestandsgrootte per banner is 200kb.

moet worden goedgekeurd, dient dit vooraf bij reservering duidelijk

Bestandsformaat is *.jpg, *.gif of *.png

970px

250px

te worden aangegeven. Wanneer de advertentie klaar is, wordt een
bericht verstuurd naar de opdrachtgever dat de advertentie in de

Billboard

portal te bekijken is. Indien op het aangegeven tijdstip nog geen

Een horizontale banner bovenaan op de webpagina. Door het

goedkeuring of correcties zijn doorgegeven, gaat BrugMedia er vanuit

formaat biedt deze banner veel creatieve mogelijkheden.

dat de advertentie is goedgekeurd.

Formaat 970 x 250 pixels

Leaderboard
728px

90px

Full banner

Leaderboard
Aanpassingen op proef-advertenties zijn uiterlijk mogelijk tot de

Een liggende rechthoekige banner tussen de redactionele content

aangegeven tijd. Bij wijzigingen in de advertentie, anders dan bij

op desktop. Formaat voor desktop 728 x 90 pixels

reservering is afgesproken, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Full banner

70px

Large rectangle
336 px of 300px

Een liggende rechthoekige banner tussen de redactionele content
op mobiel. Formaat voor mobiel 300 x 70 pixels
Large rectangle
Een opvallende grote, bijna vierkante banner aan de rechterkant
van de webpagina.
Formaat voor desktop 336 x 280 pixels
Formaat voor mobiel 300 x 250 pixels

300px

280 px of
250px

Jouw lokale marketing- en mediapartner

Constructieweg 41-1
8263 BC Kampen
Tel: (038) 333 10 27
info@brugmedia.nl
www.brugmedia.nl

