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Bijlmer&Meer, dé krant van
Amsterdam Zuidoost
Iedere eerste zondag van de maand schenken wij ruim aandacht aan
actualiteiten in het verspreidingsgebied met medewerking van 2 vaste redacteuren.
Uniek is de maandelijks terugkerende pagina met nieuws uit het Stadsdeel
kantoor vanuit de gemeente en interviews met bestuursleden.
Uiteraard staat er maandelijks in de krant nieuws vanuit de samenleving,
internationaal nieuws en leuke interviews. Verder zijn de rubrieken:
Cultuur/kunst
Sport
Uitgaan en ontspanning
Ondernemer van de maand*
* Speciaal voor de lokale ondernemers hebben we de rubriek “Ondernemer van de
maand” in het leven geroepen. Op deze manier willen we de lokale ondernemers
ondersteunen en in het zonnetje zetten.
Stuur uw persbericht door naar redactie@bijlmerenmeer.nl
Bijlmer&Meer gaat voor kwaliteit, creativiteit en continuïteit.
Om dit te waarborgen luisteren we naar onze lezers en horen we graag uw
feedback. Dit kunt u doorgeven via de mail: info@bijlmerenmeer.nl of via het
contactformulier op de website.
U kunt de krant uiteraard ook online lezen op www.bijlmerenmeer.nl.
Een huis aan huis krant is hét medium om van de lokale nieuwtjes op de hoogte te
blijven en kent een groot lezerspubliek.
Uit recent onderzoek* blijkt dat 8,1 miljoen Nederlanders de huis aan huis kranten
lezen. Het medium kent een hoge binding tussen lezer en zijn blad; 62% zou de
huis aan huis krant heel erg missen. Verder blijken de kranten bij uitstek een bron
voor lokaal nieuws. 70% van de mensen met interesse voor lokaal nieuws gebruikt
daarvoor de huis aan huis krant.

Bijlmer&Meer verschijnt in;
Bijlmer
Gaasperdam

(Holendrecht, Nellestein, Reigersbos, Gein)

Venserpolder

Tevens is de krant ook verkrijgbaar bij oa;
Alle buurthuizen
Stadsdeelkantoor
Openbare Bibliotheek Bijlmerplein
& Reigersbos
World of Food
Boni Reigersbos
Bijlmer Sportpark
*Gfk 2016 NOM HAH kranten Monitor November 2016
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Tarieven Bijlmer&Meer advertentie pagina’s
Advertentie

Tarief

Formaten (b x h)

€ 1.500,00

554 x 395 mm

1/1 pagina

€ 750,00

265 x 395 mm

1/2 pagina

€ 425,00

265 x 195 mm (liggend)

130 x 395 mm (staand)

1/4 pagina

€ 250,00

265 x 95 mm (liggend)

130 x 195 mm (staand)

1/8 pagina

€ 150,00

130 x 95 mm (liggend)

63 x 194 mm (staand)

1/16 pagina

€ 85,00

130 x 45 mm (liggend)

63 x 96 mm (staand)

1/32 pagina

€ 45,00

63 x 46 mm

1/40 pagina

€ 25,00

50 x 46 mm

1/80 pagina

€ 15,00

50 x 21 mm

2/1 spread pagina

1/8 voorpagina

€ 375,00

130 x 95 mm (liggend)

63 x 194 mm (staand)

1/16 voorpagina

€ 212,50

130 x 45 mm (liggend)

63 x 96 mm (staand)

1/32 voorpagina

€ 112,50

63 x 46 mm

1/1 achterpagina

€ 1.250,00

265 x 395 mm

Verschijningsdata
Editie

Verschijningsdata

Deadline

Editie

3 februari

28 januari

Augustus

3 maart

25 februari

September

April

7 april

1 april

Oktober

Mei

5 mei

29 april

Juni

2 juni

27 mei

Juli

7 juli

1 juli

Februari
Maart

Verschijningsdata

Deadline

4 augustus

29 juli

1 september

26 augustus

6 oktober

30 september

November

3 november

28 oktober

December

1 december

25 november
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