
BIJLAGE THEMA 

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is een positieve trend in de maatschappij. Dit geldt op allerlei 
vlakken. Afvalscheiding gaat steeds verder, vermindering van koopgedrag wordt 

gepromoot en bedrijven richten zich op duurzaam ondernemen. 

Duurzaamheid draait met name om “onze gedeelde toekomst”



INFORMATIE & TARIEVEN
BIJLAGE DUURZAAMHEID

Genoemde tarieven zijn per plaatsing en excl BTW.

HEEFT U VRAGEN OVER ADVERTEREN OF OVER ANDERE PRESENTATIEMOGELIJKHEDEN, 
ZOALS DE ONLINE-MOGELIJKHEDEN?  NEEM DAN CONTACT OP! 

ADVERTENTIES, FORMATEN EN PRIJZEN
1/1  pagina 260 x 395 mm (bxh) €  1065 
1/2  pagina 260 x 195 mm (bxh) €  635 
1/4  pagina 128 x 195 mm (bxh) €  375 
1/8  pagina 128 x 96 mm (bxh) €  275 

Advertentieprijs is inclusief:
•  Nieuwsbericht op de website (tekst en foto’s aanleveren) 
• Doorplaatsing op Facebook

STORYTELLING / 
BRANDED CONTENT 
2/1  pagina €  1420 
1/1  pagina € 1090 

MEER INFORMATIE OF RESERVEREN?
Neem contact op met een van ons team

Onderwerpen passend in deze bijlage zijn bijvoorbeeld: 
milieu, energie, elektrische auto’s, kleding, afvalscheiding, deelauto’s,  deelwinkel en leven zonder plastic.

De bijlage DUURZAAMHEID komt in de 4 onderstaande edities: 

GROOTHEERENVEEN 
nummer 1 // 2023

Oplage: 26.000 
Verschijning: 19 januari

GROOTSNEEK
 nummer 1 // 2023

Oplage: 28.000
Verschijning: 26 januari

GROOTDEFRYSKEMARREN 
nummer 2 // 2023

Oplage: 24.500 
Verschijning: 2 februari 

GROOTBOLSWARD-
IJSSELMEERKUST
nummer 2 // 2023

Oplage: 22.000 
Verschijning: 9 februari 

Staat jouw onderwerp er niet bij, maar wil je hier wel aandacht voor? Of wil je jouw verhaal vertellen? 
Kijk dan hieronder bij de advertentiemogelijkheden.

  

TOTAAL PER MAAND 547.715 506.200 

BEREIK VAN DE
ONLINE 
KANALEN

Bereik online per maand (op basis van gem. per maand 2022 jan t/m okt)

Storytelling is een informatief of 
persoonlijk verhaal om je doelgroep te 
bereiken en te informeren.  Wij laten 
onze tekstschrijver een interview met 
je afnemen en de Story schrijven. Ook 
maakt onze huisfotograaf de professio-
nele foto’s.  

Advertentieprijs is inclusief:
•  Doorplaatsing op de website
• Doorplaatsing op Facebook
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