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#TROTSOPDEBOERIN#TROTSOPDEBOERIN

‘Alles draait 
  om balans ’
Jacco Wink  & Josien Boll

TEAM VAN RIJSWIJKTEAM VAN RIJSWIJK
TROTS OP HUN TRUCKTROTS OP HUN TRUCK

Nr. 2  | Juni 2021

#trotsopdeboer is een uitgave 
van Kontakt Mediapartners

BOEREN IN DE KRIMPENERWAARD

UITGAVE: 17 mei 2022
DEADLINE ADVERTORIALS: 1 april 2022
DEADLINE ADVERTENTIES: 15 april 2022
OPLAGE: 33.907 exemplaren

ADVERTENTIESADVERTENTIES BREEDTE X HOOGTE TARIEF

1/1 pagina 210 x 297 mm € 995,-

1/2 pagina 186 x 131 mm € 595,-

** De advertorials worden tevens GRATIS 5 dagen online geplaatst op 
www.hetkontakt.nl hierdoor staat uw advertorial ook hoog in de 
Google ranking. Maak gebruik van een mooie doorplaatsingskorting 
naar het magazine in het gebied Altena en Albasserwaard ->
Tweede editie 15% korting  |  Drie edities 20% korting

ADVERTORIALSADVERTORIALS**** BREEDTE X HOOGTE TARIEF

1/1 pagina 210 x 297 mm € 1.250,-

1/2 pagina 186 x 131 mm € 695,-

Prijzen zijn ex. BTW

* #trotsopdeboer wordt verspreid in: Ammerstol, Bergambacht,
Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, 
Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stolwijk en Vlist 

BOEREN IN DE KRIMPENERWAARD

OOK ADVERTEREN OOK ADVERTEREN 
IN DIT MAGAZINE?IN DIT MAGAZINE?
Neem contact op met onderstaande 
media-adviseurs en vraag naar de 
mogelijkheden!

Bastine Neven | 06-20543974
b.neven@kmp.nl

Jesse van Oord | 06-82093319
j.vanoord@kmp.nl

PROMOTIEFILM PROMOTIEFILM 
LATEN MAKEN? LATEN MAKEN? 

Wij denken 
graag creatief 
met je mee!

EEN PODIUM VOOR DE BOEREN
IN ONZE STREEK
Het zijn de leveranciers van het eten wat elke dag bij ons op tafel 
staat, maar hoe vaak kom je nu eigenlijk bij een boer op het erf? 
Reden genoeg om in ons magazine #TROTSOPDEBOER die 
belangrijke bedrijfstak een podium te geven. Met onder meer 
achtergrondverhalen en portretten, de liefde van de boer voor 
zijn trekkermerk, een dag mee ‘de boer op’ en andere invals-
hoeken wordt dit een blad waarin de trots op de agrariërs in 
onze streek voor honderd procent naar voren komt. Het magazine 
wordt huis-aan-huis verspreid* en is daarmee  ook voor jou als 
adverteerder een ideale kans. 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden om via een advertentie of 
een advertorial hieraan deel te nemen? Neem dan contact op met 
onze media-adviseurs.


