
Voorjaar & Pasen!
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Het is weer voorjaar. Een tijd van buiten zijn, weekendjes weg en vakanties. 
Maar ook een tijd dat veel zomerberoepen weer van start gaan.

BAR Lokale Media heeft op donderdag 6 april een aantal themapagina’s in 
de weekkranten. Hierin wordt er ingegaan op echte voorjaar- en zomerberoepen. 
Denk bijvoorbeeld aan de ijscoman, of aan aardbeienplukkers. Hoe is het om 
een zomerberoep te hebben en hoe kom je dan de winter door? Ook besteden we 

aandacht aan Pasen. En uiteraard spelen al deze verhalen zich af in onze eigen regio. 
Onze redacteuren hebben deze verhalen zelf geschreven. 

Genoeg lokale informatie die de lezers zal boeien. Al met al een uitstekende manier 
om uw bedrijf, winkel of product onder de aandacht te brengen bij 120.000 lezers in 

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Uitgave: donderdag 6 april Deadline reserveren: woensdag 29 maart
Deadline advertentiemateriaal: donderdag 30 maart

Reserveren en aanleveren materiaal: advertentie@barlokalemedia.nl

Nog groter bereik?
Een nog groter bereik is ook mogelijk middels 
doorplaatsing in onze naburige goed gelezen 
titels die verschijnen in H.I. Ambacht, Zwijndrecht, 
Alblasserdam e.o., of Rotterdam-Zuid. 

Benieuwd naar een scherp totaal tarief?  
Wij horen het graag van u.

Afmetingen Formaten 1 TITEL* 2 TITELS* 3 TITELS*

1/8 ste 130 mm breed x   93 hoog mm € 141,00 € 257,00 € 360,00 
1/4 de 130 mm breed x 193 hoog mm € 276,00 € 495,00 € 707,00 
1/2e  264 mm breed x 193 hoog mm € 533,00 € 969,00 € 1.373,00 
1/1e 264 mm breed x 390 hoog mm € 919,00 € 1.649,00 € 2.342,00 

Tarieven zijn per plaatsing en excl. 21% BTW.

*U kunt vrij combineren met de titels De Schakel Albrandswaard, De Schakel Barendrecht en De Combinatie.

INTERESSE OM TE ADVERTEREN
IN DEZE SPECIAL? 

Bel Dimitri van Deursen - 06 83 44 46 36Willem Monteban - 06 10 52 95 03
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