CORONA, CORONA, CORONA
In de week van 22 maart worden alle
zorgmedewerkers weer in het zonnetje gezet
tijdens de traditionele ‘Ontdekdezorg’ week. BAR
Lokale Media geeft donderdag 18 maart met
speciale thema pagina’s aandacht aan de zorg
in de BAR gemeenten. Onze aandacht zal dit
jaar het meeste uitgaan naar, hoe kan het ook
anders, zorgmedewerkers die dagelijks met het
Covid 19 te maken hebben.
In de ‘Ontdekdezorg’ week laat BAR Lokale Media de mensen
aan het woord die het afgelopen jaar in de frontlinie
hebben gestaan en dat nog steeds doen. Mensen die onder
moeilijke omstandigheden en zware druk hun werk doen. De
professionals die iedere dag weer vroeg opstaan om zorg te
verlenen. En we laten onze volgers lezen hoe het is om als
werkloze medewerker uit de horeca opeens, met een masker
op, in een teststraat te werken? Maar we laten ook patiënten
aan het woord. Dankbare patiënten die soms hun leven te
danken hebben aan deze zorgverleners.
Zoals de weekbladen uitsluitend lokaal nieuws brengen, heeft
ook dit thema een lokaal karakter. De inhoud is door onze
eigen redacteuren geschreven en daardoor uniek te noemen.
Een zoekopdracht in Google zal geen vergelijkbare informatie
opleveren. Dit alles maakt de inhoud van deze krant interessant
en gewild door een brede groep lezers.
Maximaal bereik door online en offline. Verspreid in onze
zeer goed gelezen weekkranten De Schakel en De Combinatie
hebben de thema pagina’s een hoge attentiewaarde waarmee
u zomaar 110.000 inwoners van de BAR-gemeenten binnen uw
bereik heeft. Daarnaast delen we de verhalen op onze online
kanalen en besteden we in de week van verschijning op BARTV
aandacht aan dit onderwerp. Maximaal bereik voor meer
klanten en meer omzet.
Interesse om te adverteren op BARTV, online of in de krant?
Bel Dimitri van Deursen 06 834 446 36
Anja Huizer-Pols 0180 641022
Deadline reserveren donderdag 11 maart.
Deadline aanleveren advertentie materiaal vrijdag 12 maart.
Reservering en materiaal kunt u sturen naar
advertentie@barlokalemedia.nl

Formaten
1/8 ste
1/4 de
1/2e
1/1e

AFMETINGEN
130 mm breed x 96 hoog mm
130 mm breed x 194 hoog mm
264 mm breed x 194 hoog mm
264 mm breed x 398 hoog mm

1 TITEL*
€ 112,00
€ 219,00
€ 423,00
€ 729,00

2 TITELS*
€ 204,00
€ 393,00
€ 770,00
€ 1.310,00

3 TITELS*
€ 285,00
€ 561,00
€ 1.091,00
€ 1.861,00

U kunt vrij combineren met de titels De Schakel Albrandswaard, De Schakel Barendrecht en
De Combinatie Ridderkerk. Tarieven zijn per plaatsing, excl. 21% BTW

