amuseren;
ontspannen met onze titels
In een luie stoel met een beeldscherm, of aan de
keukentafel met een krant. Ieder moment is geschikt
om te ontspannen. Bijblijven door het lezen van lokaal
nieuws, of zoeken in de lokale weekagenda, waar de
leuke dingen te beleven zijn.

INFORMEREN;
ALTIJD GOED OP DE HOOGTE
Informeren is onze core-business. We doen dat
onafhankelijk, objectief en eigentijds. Dagelijks brengen
we onze volgers op de hoogte van het laatste lokale
nieuws en de leukste uitjes.

MAANDELIJKS Meer bereik met BAR Lokale Media
> 12.000
> 60.000
> 163.500
> 70.000
> 25.500
huishoudens bereiken
met onze kranten

weergaven
op Facebook

weergaven
op Instagram

inspireren;
overtuig uw doelgroep
Gemeentenieuws

sport

De lokale overheid heeft
al jarenlang vertrouwen
in BAR Lokale Media als drager
van het gemeentenieuws.

Topniveau of jeugdteams, BAR
Lokale Media doet wekelijks
verslag van de prestaties.
Zo oud als de
boekdrukkunst, maar nog
net zo effectief.

meningen op straat

persoonlijke verhalen

BAR Lokale Media hoort,
wederhoort en deelt de
meningen. Geen onderwerp
blijft onbesproken.

In ieder persoon schuilt
een verhaal. BAR Lokale
Media zoekt de persoonlijke
verhalen en schrijft ze op.

adverteer online
Papier kent zijn grenzen.
Online adverteren doet
grenzen vervagen.

kijkers per maand
voor BAR TV

Meer weten?

BAR Lokale Media biedt zes opties om uw doelgroep te overtuigen van de
toegevoegde waarde van uw producten en diensten. Maar liefst zes opties
om uw doelgroep te bereiken.

adverteer in krant

bezoekers op
onze nieuwssites

Deze folder geeft inzicht in de mogelijkheden
die BAR Lokale Media biedt. Tegelijkertijd zegt de
folder niet alles. In een persoonlijk gesprek vertellen
wij u wel álle ‘geheimen’ achter BAR Lokale Media.

Pak er een kopje koffie bij en
neem 3 minuten en 27 seconden
een kijkje in de keuken van BAR
Lokale Media.

producties
Eén beeld zegt al meer dan
1000 woorden. De kracht
van een bedrijfsfilm is
ongekend groot.

drukwerk

boeken

sponsored magazine

Met een gepersonaliseerde
mailing spreekt u de klant
persoonlijk aan.

Als de schrijver zijn werk
gedaan heeft, gaat BAR
Lokale Media aan het
werk. Van manuscript
tot ISBN nummer. Van
drukpers tot boekwinkel.

Vergeet de Linda. Vergeet
de Wendy. Bij een opening,
jubileum of andere mijlpaal
maakt BAR Lokale Media
kosteloos uw eigen krant
of glossy magazine.

BEKIJK ONZE BEDRIJFSVIDEO

adverteren

advertorial

bar tv

meer bereik

BEKIJK ALLE AFLEVERINGEN
van BAR TV TERUG
Uitzending gemist? Jammer,
maar niet erg. Scan de code
en geniet alsnog.

