
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 totaalpakketaan 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 bladenvan Mediagroep Amsterdam!  

 

 

Uit welke edities bestaat Mediagroep Amsterdam?

.nl
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287.800
exemplaren

Bereik Amsterdammers met wat
Amsterdammers willen lezen 

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

 

74.000 

 

€

 

1.950,- 

 

€

 

1.180,- 

 

€

 

680,- 

 

€

 

420,- 

 

€

 

280,-

          

Westerpost 79.000 € 1.742,-  957,- € 510,- € 255,- € 135,-

          

Zuid 56.000 € 1.690,- € 1.015,- € 575,- € 325,- € 175,-

           

Bijlmer 30.000 € 1.000,- € 550,- € 300,- € 175,- € 100,-

Kompas  18.300  € 1.206,-  € 725,-  € 390,-  € 211,-   € 116,-

          

Noord-Amsterdams 30.500 € 1.140,- € 684,- € 370,- € 199,- € 110,-
Nieuwsblad



Mediagroep
Amsterdam

In elf speciaal geselecteerde weken in 2020 
komen alle edities gelijk uit!

Reserveer nu uw campagne bij Mediagroep Amsterdam! Zo komt uw advertentie 
eenvoudig in zes goed gelezen Amsterdamse edities. Gemakkelijk zichtbaar in 
287.000 exemplaren in de maanden: januari (week 4), februari (week 8), maart (week 12), 
april (week 17), mei (week 22), juni (week 26), augustus (week 35), september (week 40), 
oktober (week 44), november (week 48) en december (week 51). Voor de exacte data 
van de verschillende edities kunt u contact opnemen met uw media-adviseur. 

 

 

Bereik heel Amsterdam tegelijk 
met de edities van MGA! 

    

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.   

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.    

Deze uitgave staat bekend om de sterke redactionele 
invulling in de regio Amsterdam Zuidoost. Nieuws, 
informatie en entertainment uit de directe omgeving. 

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.    

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

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Lourens: 06-40702192, jeroenlourens@rodi.nl

Let op: De edities Noord-Amsterdams Nieuwsblad, Kompas en Westerpost komen wekelijks uit,
Bijlmer & Meer elke even week en De brug en ZUID! komen elke maand uit. 

Wilt u ook 
zichtbaar zijn in

287.800
exemplaren?

Amsterdammers kiezen voor Mediagroep Amsterdam 
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Amsterdammers kiezen voor Mediagroep Amsterdam 

Voor meer informatie en adverteren kunt u contact opnemen met Martijn van den Dobbelesteen:
martijn@debrugkrant.nl, 06-29040240, www.debrugkrant.nl


