
Mediagroep
Amsterdam

Mediagroep Amsterdam is een samenwerking tussen zes goed gelezen Amsterdamse 
huis-aan-huisbladen die de handen in een slaan om Amsterdam als kwalitatief totaalpakket 

aan te bieden. Uitgevers in heel Amsterdam met een eigen identiteit, die weten wat er 
speelt in het stadsdeel of de buurt. Elk stadsdeel heeft eigen wensen en interesses.

De edities spelen hier op in met unieke, relevante redactie en advertenties. 
Of het nou gaat om cultuur, sport, politiek of lokale evenementen, u leest het in de bladen 

van Mediagroep Amsterdam!

Uit welke edities bestaat Mediagroep Amsterdam?

.nl

DIRK-JAN EMANS
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exemplaren

Bereik Amsterdammers met wat 
Amsterdammers willen lezen

Editie Oplage 1/1 pagina 1/2 pagina 1/4 pagina 1/8 pagina 1/16 pagina

de Brug 70.000 € 1.950,- € 1.180,- € 680,- € 420,- € 280,-

Westerpost 79.000 € 1.675,-  € 920,-  € 490,-    € 245,-    € 130,- 

Zuid! 55.000 € 1.575,- € 945,- € 490,- € 250,- € 125,-

Bijlmer en Meer 35.000 € 975,- € 590,- € 340,- € 210,- € 140,-

Kompas 18.300 € 1.129,- € 677,- € 368,- € 198,- € 110,-

Noord-Amsterdams 
Nieuwsblad 30.500 € 1.067,- € 640,- € 348,- € 187,- € 104,-

Combinatiekortingen - Bij inschakeling 2-3 edities: 10% korting - Bij inschakeling 4 edities of meer: 15% korting



Mediagroep
Amsterdam

Edities & Specials

Uitgave in Amsterdam Zuid gericht 
op het lokale nieuws en verhalen 
van lezers en ondernemers in het 
stadsdeel. Lezen wat er speelt in 
stadsdeel en wijk doe je in ZUID.

Kwaliteitskrant in Oost met 
maandelijks aandacht voor nieuws, 
politiek, wonen en interviews met 
bekende, opvallende mensen en 

interessante bedrijven.

Deze uitgave staat bekend om de 
sterke redactionele invulling in de 

regio Amsterdam Zuidoost. Nieuws, 
informatie en entertainment uit de 

directe omgeving.

Amsterdammers kiezen voor Mediagroep Amsterdam

Bekend om de sterke redactionele 
invulling in de regio Oostzaan en 
Landsmeer. Nieuws, informatie en 

entertainment uit de directe omgeving 
lees je in deze editie.

Nieuws uit Amsterdam West lees je 
alleen in deze wekelijkse uitgave. 
Lokaal nieuws over de lezers en 
ondernemers uit stadsdeel, wijk 

en buurt.

Deze wekelijkse uitgave staat bekend 
om de lokale evenementen en 

specials over het stadsdeel. Informatie 
waarnaar de lezers op zoek zijn.

DIRK-JAN EMANS

Week Wk Thema Deadline wk
Januari 4 Health & lifestyle + School en Studie + Zorg 3

Februari 8 Gemeenteraadsverkiezingen + Mode 7

Maart 12 Pasen + Mobiliteit 11

April 16 Tuin + Voorjaar + Woningsdag 15

Mei 20 Pinksteren 19

Juni 25 Zorg + Mobiliteit 24

Juli 29 Vakantiespel zomerspecial o.i.d. 28

Augustus nvt  nvt

September 39 School & Studie + Health & Lifestyle 37

Oktober 43 Woonmaand + Zorgspecial 42

November 47 Sinterklaas 2018 46

December 50 Kerst 2018 49

Reserveer uw campagne bij Mediagroep Amsterdam!
Eenvoudig uw advertentie in zes goed gelezen Amsterdamse edities. Gemakkelijk voor u.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw media-adviseur.

Telefoon: 06-29040240   E-mail: martijn@debrugkrant.nl   Website: www.debrugkrant.nl


