Een jaar is zo weer
voorbij...
Dus hier ligt hij weer voor u, de vooraankondiging van onze ‘scholen special’, zoals wij
hem op de werkvloer noemen. Opnieuw bieden wij u dit jaar 60.000 kansen op een inschrijving voor uw onderwijsinstelling of cursus.
Donderdag 14 januari 2021 zijn er opnieuw pagina’s gereserveerd voor het thema ‘onderwijs
en cursussen’ in onze huis aan huis kranten
Zoals u van ons gewend bent, informatief, kleurrijk en eigentijds opgemaakt.
50% daarvan is gevuld met redactie. Onze redacteuren gaan dit jaar naar de scholen om met
mooie verhalen terug te komen. Er valt dan ook weer veel te lezen. Daarnaast besteden via
op onze socialmedia kanalen en met BARtv aandacht aan dit thema.
Uniek blijft de kans in uw eigen bewoording de onderwijsinstelling aan te prijzen. Vanaf een
halve pagina advertentie kunt u een kwartpagina redactie zelf invullen. Bij afname van een
hele pagina stellen wij hiervoor een halve pagina ter beschikking.
Ach, eigenlijk allemaal veel van het bekende voor u.
Mogen we weer op uw deelname rekenen?
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Advertentie tarieven zijn in kleur, per plaatsing en exclusief 21% BTW. U kunt reserveren t/m
18 december 2020. Sluitingstermijn voor het materiaal uiterlijk maandag 11 januari 2021.
Binnenkort zal ik contact met u opnemen om te kijken of wij uw wensen aan onze mogelijkheden kunnen koppelen, u kunt mij natuurlijk ook bellen 06 10232144.
Met vriendelijke groet
Aad van Diessen
BAR Lokale Media
06 - 10232144

