Factsheet
4 Grootste printmedium in
Amsterdam, met een hoog
bereik van 251.500 lezers.
4 Een écht bewaarnummer want
Zorg raakt ons allemaal, direct
of indirect.
4 Breng uw (leerwerk) banen
onder de aandacht bij de
actief en vooral vele latent
werkzoekende woonachtig in
de regio.
4 Kom met uw studierichtingen
gericht op de Zorg in contact
met toekomstige leerlingen en
studenten.
4 De Zorgspecial zal in het teken
staan van de nationale Week
van de Zorg en Welzijn van
12 t/m 17 maart 2018.
4 Inhaakmoment op de ‘Dag
van de Mantelzorg’ op
10 november.

Informatie en
Reserveren
U kunt contact opnemen met
ons team van media adviseurs:

Harold Jones
h.jones@echo.nl
06-51293165

Jerry Jensen
j.jensen@
hollandmediacombinatie.nl
06-54628807

Marjan Renkien
marjan.renkien@tmg.nl
088-8247626

De krant van en voor de Amsterdammer!

Zorgspecial
2018

Ook dit jaar brengen wij de Zorgspecial in Stadsblad De Echo met
een hoog bereik in groot Amsterdam. Deze special behandelt
verschillende onderwerpen op het gebied van Zorg. Een ideale
mogelijkheid om uw Zorginstelling in contact te laten komen met
de doelgroep.
Verschijningsdata
Woensdag 7 maart en woensdag 7 november.
Formaten
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina

Aan te leveren formaat
266 mm breed x 398 mm hoog
266 mm breed x 190 mm hoog
131 mm breed x 190 mm hoog
131 mm breed x 94 mm hoog

Tarief
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina

€ 4.150.-*
€ 2.490.-*
€ 1.325.-*
€ 650.-*

* Genoemde bedragen zijn geldig
voor deze special excl. BTW.

Redactionele aandacht
Bij reservering van minimaal een ½ pagina advertentieruimte krijgt u een redactiestuk
in deze special cadeau. U mag dan een tekst aanleveren van maximaal 200 woorden en
een mooie foto die bij dit stuk geplaatst gaat worden. De tekst zal geredigeerd worden
door onze journalist. Door de interessante lokale verhalen in deze special wordt deze
nog beter gelezen door onze lezers.
Sluittijden
Reserveren en aanleveren zetwerk:
Dinsdag 27 februari en dinsdag 30 oktober.
Aanleveren redactie:
Woensdag 28 februari en Woensdag 31 oktober.
Aanleveren kant-en-klaar materiaal:
Vrijdag 2 maart en vrijdag 2 november, mits gereserveerd.
Aanleverspecificaties
Te vervaardigen advertentiemateriaal (zetwerk), tekst in een Worddocument, foto’s als
JPG/Tiﬀ bestand en logo’s als EPS /JPG/TIFF. Voor zetwerk rekenen wij € 15,- zetkosten.
Kant-en-klaar materiaal in cPDF aanleveren.
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De stad op je mat

