
w w w . d e b r u g k r a n t . n l 

bijzondere aandacht voor uw onderneming alleen online in de krant en online

Redactie en foto 1/1 pagina (circa 800 woorden) € 760 € 2430

Redactie en foto 1/2 pagina (circa 400 woorden) € 540 € 1510

Redactie en foto 1/4 pagina (circa 250 woorden) € 320 €   890

nieuwskrant de Brug valt maandelijks bij 70.000 huishoudens in amsterdam-oost en omstreken op  

de mat. wij brengen het nieuws, hebben interviews en columns en ondersteunen lokale initiatieven. 

De Brug wordt met veel liefde gemaakt door professionals die in deze buurt wonen en werken. De Brug 

ontvangt geen subsidie. ons bereik is ruim 200.000 lezers.

website banner 

1 jaar 1000 

3 maanden   500

1 maand   250

1 week    125

verschijningsdata 

2017

25 januari 

22 februari

29 maart 

26 april

24 mei

21 juni

19 juli

20 september 

25 oktober

22 november

13 december

 ‘de brug in bedrijf’

Aanleveren 1 week voor verschijning. Voor specificaties zie www.debrugkrant.nl/adverteren of mail naar dtp@debrugkrant.nl

deBrugTarievenoverzicht

advertentietarieven en formaten

formaat grootte (mm) euro 

1 pagina  (261 X 397) 1950 

1/2 pagina (261 X 196) 1180

1/4  (127,5 X 196) 680

1/8  (127,5 X 96) 420

1/16 (60,75 X 96)  280

Achterpagina (261 X 397)  3900

Spread (550 X 397)  3900

Cover 1/20 (47,4 X 90) 840

Cover 2/20 (100,8 X 90)  1260

Cover 3/20 (154 X 90)  1575

Cover 4/20 (207,6X90)  1970

Cover 5/20 (261 X 90)  2460

Rechterpagina  +50% 

een streepje voor – vrienden van de brug

door vriend van de Brug te worden gunt u uw klanten een gratis nieuwskrant, maken we samen de buurt leuker, maar 

zet u intussen ook uw eigen bedrijf in de schijnwerpers.

u krijgt

Maandelijks een plaatsing in de papieren krant én een kopbanner met doorlink op www.debrugkrant.nl.

 Jaarlijks een Vriendendag (gratis), met: collega-ondernemers ontmoeten, een nuttige lezing, een feestelijke act en borrel. 

De Vriendendag 2017 is op vrijdag 9 juni vanaf 18.00 uur.

Dit exclusieve abonnement ontvangt u voor €75 per maand.

meer info?

Martijn van den Dobbelsteen (uitgever) | martijn@debrugkrant.nl | 0629040240

www.debrugkrant.nl/vrienden

hulp nodig met vormgeving?

Tim Cannon (vormgever) | dtp@debrugkrant.nl | 0627050540


