Verspreidgebied:
Deventer / Schalkhaar /
Diepenveen / Colmschate /
Lettele / Okkenbroek /
Bathmen
Oplage:
41.000 exemplaren

DeventerNieuws
Het

www.hetdeventernieuws.nl

2022

Het Deventer Nieuws is een moderne en hedendaagse, in zijn geheel full-colour gedrukt,
huis-aan-huis krant, waarin ruimte is voor onderscheidend nieuws, maar waarin ook het
verenigingsnieuws en jubilea ruim aan bod komen. Aankondigingen en agenda’s hebben een
prominente plek. Tevens nieuws van eigen correspondenten en columns van onder andere
Marcel Schoemaker (oud columnist Deventer Dagblad), Bastiaan Mokkink, MIkal Stet en
diverse gastcolumnisten. Ook wekelijks een pagina ‘Agenda’ vanuit o.a. de VVV Deventer en het
Burgerweeshuis. Het Deventer Nieuws heeft iedere week nieuws van de gemeente Deventer,
eigen geschreven verhalen en Go Ahead Eagles nieuws. Verschillende soorten onderwerpen,
zoals bijvoorbeeld zorg, uitvaart, wonen worden met enige regelmaat naar voren gebracht.
Het Deventer Nieuws is een krant waarin berichten en advertenties hand in hand gaan.
Rubrieksadvertenties
1 t/m 10 woorden
Elk woord meer
Administratiekosten
Familieberichten
Per mm

€ 17,50
€ 0,85
€ 2,50
€ 0,49

Toeslagen
Voorpagina (IM)
4 x tarief
Binnenpagina redactie (IM) 2 x tarief
Toezending bewijsexemplaar
vanaf
€ 5,-		
Aanleveren materiaal

Formaten & prijzen
IM

€ 105,-

Blok

€ 92,-

50 x 50 mm (b x h)
82 x 55 mm (b x h)

1/16 pagina € 92,127 x 45 mm (b x h)

Aanleveren via e-mail
advertentie@hetdeventernieuws.nl

1/8 pagina

€ 143,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW
en inclusief bureaukorting

1/4 pagina

€ 259,-

1/2 pagina

€ 449,-

1/1 pagina

€ 669,-

127 x 95 mm (b x h)

127 x 195 mm (b x h)

Medewerkers
Jeroen Schoppema (media-adviseur/ uitgever)
06-51532013
Petra Hommelberg (media-adviseur)
06-24353097
Nick Prins (media-adviseur)
06-17537763
Ingrid Schoppema (eindredacteur)
Yvonne Tiemes (vormgeving)

260 x 195 mm (b x h)
260 x 395 mm (b x h)

Tarieven zijn
inclusief bureaukorting.
Tarieven zijn
voor enkele plaatsing.

Advertenties (niet opgemaakt)
vrijdag voor 12.00 uur.
Advertenties (compleet)
maandag voor 09.00 uur.

Het Deventer Nieuws is een uitgave van Mediaburo Schoppema uit Deventer

Redactiepagina

Advertentiepagina

1/16

1/16
1/1

1/4
1/8
IM

1/2
Blok

Blok

Blok

Zutphenseweg 4A • 7418 AJ Deventer
0570 59 49 07
advertentie@hetdeventernieuws.nl
www.mediaburoschoppema.nl

