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  Bronckhorst 
Noord

Jeffrey 
prolongeerd 
titel in BMX 

cross

Nieuwe 
samenwerking  

gemeente en 
buurthuis

Eerste editie 
is een feit

LOCHEM - Tium, ea quist et dolor siti simusan tusapit 
veritatum commod essi dolende bitessecum rest quist, 
odit aut hicti berum volo bearit eictoreiunt et qui serae 
porempo rehendelesed et pro dolorum esequosant om-
molor umquae velesequi que pratur sunt et, imilique 
volorep eruptaq. uoditatque nis peris escipsam fuga. Deri 
quias est am dunt. Cia sinulpa rchilit optatus, se sinus ad 
modignatem ius.
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Het team van de Berkelbode

Samenwerking 
gemeente en buurthuis 
bevalt goed

Jeffrey de Jong 
prolongeerd titel in 
BMX crosswedstrijden 3  15

 5  17

Samenwerking gemeente 
en buurthuis bevalt 
goed  9

Verschijning editie 
Vorden, Delden, 
Kranenburg, Linde, Medler, 
Mossel, Veldwijk, Vierakker, 
Wichmond, Wientjesvoort 
en Wildenborch.

   @ANContactBN

Advertentietarieven

Voorpagina

Redactiepagina (binnen pagina’s)

Oplage: 4.900 exemplaren
Online bereik (wekelijks): 3.000 bezoekers
Verschijningsdag: dinsdag
Aanlevering redactie:  vrijdag voor 12.00 uur      

Aanlevering advertenties:  vrijdag voor 12.00 uur 
 (drukklare pdf voor maandag 9.00 uur) 
Aanlevering familieadvertenties:  maandag voor 9.00 uur
E-mail advertentie: verkoop@contact.nl
E-mail redactie: redactie@contact.nl
Telefoon: 0544 – 80 10 30
Internet: www.contactnoord.nl
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Onderstaande formaten zijn een greep uit de advertentiemogelijkheden
Formaat 1 plaatsing 2 - 5 plaatsingen 6 - 13 plaatsingen
1/32 (63 x 45 mm) !  33,- !  30,- !  27,-
3/32 (63 x 139 mm) !  98,- !  89,- !  79,-
1/8 (130 x 92 of 63 x 186 mm) !  130,- !  117,- !  104,-
3/16 (130 x 139 mm) !  193,- !  174,- !  154,-
1/4 (264 x 92 of 130 x 186 mm) !  254,- !  228,- !  203,-
1/2 (264 x 186 mm of 130 x 374 mm) !  479,- !  431,- !  383,-
1/1 (264 x 390 mm) !  844,- !  760,- !  675,-

Formaat 1 plaatsing 6 plaatsingen
1 kolom (40 x 50 mm) !  94,- !  75,-
2 kolom (84 x 50 mm) !  189,- !  151,-   

Familieberichten ! 0,54  (mm tarief)
Rubrieksadvertenties !  0,79  (mm tarief)

Formaat 1 plaatsing 6 plaatsingen
1 kolom (40 x 50 mm) !  57,- ! 45,-
2 kolom (84 x 50 mm) !  113,- !  91,-   

Advertorial
In overleg met onze 
media-adviseur

Tarieven zijn exclusief BTW - 
incl. opmaak en full-color per plaatsing

* Volumevoordeel + Combinatie-
voordeel + Frequentievoordeel = 

KLANTVOORDEEL

Bel of kijk op 
achterhoeknieuws.nl/
advertentietool voor 
klantvoordeel: K = V + C + F *

De advertenties worden online doorgeplaatst op de lokale nieuwssites in 
een carrousel onder de nieuwsartikelen. Overige online mogelijkheden, zoals 
display-bannering, betaalde content (advertorial met backlink), Facebook 
campagnes e.t.c. kunt u bespreken met uw media-adviseur.
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