MEDIADOCUMENTATIE

‘Wat we ook
doen, het is
áltijd maatwerk.
Uniek. Omdat ieder
bedrijf uniek is.’
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WIE ZIJN WIJ
Wij zijn Kontakt Mediapartners. Uitgever van dertien
nieuwsbladen in Midden-Nederland én mediapartner
voor zakelijke communicatie.
Nieuwsbladen maken zit bij onze uitgeverij in het DNA. De eerste editie
van Het Kontakt verscheen in 1980 in de Alblasserwaard. Sindsdien
hebben wij de focus op lokaal en regionaal nieuws niet meer losgelaten.
Wij geloven in een sterke redactionele en commerciële formule, in
binding met onze lezers en adverteerders. Onze journalisten speuren
dagelijks naar nieuws en verrassen graag met primeurs. Zowel in de
papieren krant als op onze nieuwssite en socialmediakanalen houden we
jou 24/7 op de hoogte.
Onze dertien kranten zijn vanwege de lokale binding krachtige
platformen voor ondernemers. Met Het Kontakt kunnen ondernemers
wekelijks maar liefst 350.000 brievenbussen bereiken. Dat kan met een
opvallende advertentie, met een goed gelezen artikel of met deelname
aan één van de vele specials. Onze media-adviseurs kunnen je hier alles
over vertellen. Ook in jouw regio hebben wij een vakkundig team dat
iedere week opnieuw keihard werkt om een prachtige krant te maken.
Kontakt Mediapartners heeft nog veel meer producten in het
portfolio. De uitgeverij gaat namelijk verder dan alleen kranten.
Zo brengen we in diverse regio’s luxe lifestyleglossy’s uit, die we huis aan
huis verspreiden. We hopen in de toekomst ook jou te mogen verrassen
met een mooi magazine.
Daarnaast is Kontakt Mediapartners een partner in communicatie. Zowel
offline als online. Van drukwerk tot websites en van bedrijfsmagazines
tot huisstijlontwerpen en complete promotiecampagnes. Onze uitgeverij
heeft het allemaal onder één dak. Daarom brengen ondernemers,
overheidsinstanties, scholen en andere organisaties hun mediavraag
graag bij ons onder. Wat we ook doen, het is áltijd maatwerk. Uniek.
Omdat ieder bedrijf uniek is. Indien gewenst kunnen wij het hele traject
van A tot Z verzorgen. Van het eerste plan tot en met teksten schrijven,
fotograferen, vormgeven, drukken én verspreiden. Dat is de kracht van
Kontakt Mediapartners. Een veelzijdig mediahuis!

redactie
Nieuwbrief, persbericht of webtekst?

social media
Weet je niet wat je moet plaatsen? Wil
je meer bereik? De social-specialisten
van Kontakt Mediapartners zorgen
ervoor dat ondernemingen gezien
worden op Instagram, Facebook en

Met teksten van de copywriters

magazine

van Kontakt Mediapartners kom je

Voor magazines nemen mensen

professioneel voor de dag. Ze schrijven

nog écht de tijd. Ze gaan er even

op maat, in de stijl van jouw bedrijf,

lekker voor zitten. Dat maakt

passend bij jouw doelgroep. Geef ons

magazines tot een fantastisch

een belletje, stuur een mailtje, en dan

podium voor ondernemers. Onze

klimmen wij voor jou in de pen!

uitgeverij geeft diverse eigen
titels uit én maakt magazines op
maat voor bedrijven, organisaties
en overheden.

LinkedIn. Ze schieten niet met losse
flodders, maar zorgen voor een goede
strategie en meetbare doelen. En wist
je dat je onze uitgeverij én onze dertien
kranten ook kunt volgens op social?

Al je media op één adres! Dat
is het voordeel van Kontakt
Mediapartners. Wij zitten
onder één dak met De Groot
Onze media-adviseurs en marketingexperts

– grootsgedrukt.nl. Daardoor

kennen het lokale en regionale medialandschap

kunnen wij invulling geven aan

als geen ander. Zowel online als offline. Ze weten

alle mogelijke drukwerkwensen.

waar je de verschillende doelgroepen kunt

Van visitekaartjes tot grote posters,

bereiken én ze weten hoe je een succesvolle

van flyers tot boeken en van

multimediale campagne opzet. Zodat print en

briefpapier tot spandoek.

online elkaar aanvullen en samenkomen in één

drukwerk

krachtig mediaplan.

mediaplan

DIENSTEN
VAN KMP

Naast dertien sterke
lokale nieuwsbladen
hebben wij nog veel
meer media in ons
portfolio.

krant
Met maar liefst dertien

foto/video
Geef je marketing een fikse
upgrade met professionele
foto’s en video’s. Onze
beeldmakers vertalen jouw
verhaal en merkidentiteit
in krachtige beelden. Wij
zorgen ervoor dat je opvalt en
geven jouw klanten letterlijk

nieuwsbladen bereik je met
Kontakt Mediapartners wekelijks
meer dan 350.000 brievenbussen
in Midden-Nederland. Onze
kranten zijn lokaal en betrokken.
De redactie speurt 24/7 naar het
laatste nieuws en belicht ook de
achtergrond. Via de nieuwssite, app
en nieuwsbrief ben je altijd als
eerste op de hoogte.

design

een goed beeld van jouw

Wil je goed voor de dag komen?

bedrijf. Want een beeld zegt

Een advertentie die opvalt en

meer dan duizend woorden.

conversie oplevert? Dan is een
goede vormgeving onmisbaar.
Onze studio neemt je alle grafische
zorgen uit handen en creëert de
mooiste uitingen. Natuurlijk volledig
afgestemd op jouw huisstijl, jouw
communicatiedoel en het product.

Een website is als een online showroom.
Kontakt Mediapartners zorgt ervoor dat
mensen ook digitaal optimaal kennis
kunnen maken met jouw bedrijf. Wij
hebben alle disciplines in huis om
jouw droomsite te maken. Responsive,
goedbeveiligd en SEO-proof.

webdesign

Volg ons op social voor
een dagelijkse portie
media-inspiratie!

Klop bij ons aan voor kwaliteitsdrukwerk, vlijmscherpe zakelijke teksten,
professionele foto’s en video’s én multimediale communicatieplannen.
En wist je dat we ook websites maken en jouw social media bij kunnen houden?
De specialisten van ons full-service mediabedrijf staan voor jou klaar met een
advies op maat. Bij Kontakt Mediapartners vind je alles onder één dak.

@kontaktmediapartners

ONLINE
		MEDIA

Online opvallen. Ook dát kan bij Kontakt
Mediapartners. Met ons mediahuis bereik je
jouw doelgroep zowel offline als online. Hoe?
Dat leggen we uit!

LEADERBOARD BANNER
728 x 90 pixels

BANNERING
ONLINE ADVERTEREN
Het regionale nieuws op hetkontakt.nl wordt iedere maand door
300.000 mensen gelezen. Adverteer daarom crossmediaal en
maak jezelf ook online zichtbaar. Plaats een mooi vormgegeven
banner met een duidelijke call-to-action op onze nieuwssite en
lift zo mee op ons grote bereik. Vergroot je naamsbekendheid
of promoot een product of dienst. Stimuleer je verkoop en geef
bekendheid aan jouw merken, bedrijven of producten.

VOOR € 100,-

100.000
VERTONINGEN

RECTANGLE BANNER
300 x 250 pixels

OP ONZE SITES

INTRODUCTIEPRIJS

BRANDED CONTENT
JOUW ADVERTORIAL ONLINE
Heb je meer te vertellen? Kies dan voor een
advertorial. Met branded content val je extra op,
zowel in de krant als online. Je profiteert van de
redactionele uitstraling, wat de impact van de
boodschap en het bereik vergroot. En wist je dat
branded content een prominente plek bovenaan

Online advertorial
Kosten

onze site krijgt? Dat wij jouw bericht plaatsen op het
€ 225,-

Bij complete aanlevering € 150,-

Gesponsord op social media
Kosten

€ 100,-

sociaalmediakanaal van de door jou gekozen editie?
En dat jouw bericht gesponsord ingezet wordt
waardoor je specifiek de juiste doelgroep bereikt?
Als bonus pikken zoekmachines nieuwsberichten
ook nog eens goed op. Dat is nog eens scoren!

VACATURE OP SOCIAL MEDIA
VERHOOG DE RESPONS OP JOUW VACATURE
Hierbij wordt een advertentiecampagne opgezet op social media. Het bericht
wordt gemaakt aan de hand van de personeelsadvertentie in Het Kontakt.
Het bericht verwijst door naar de advertentie op hetkontakt.nl/vacatures met
Kontakt Mediapartners als afzender. In de tekst wordt jouw bedrijfsnaam,
vacaturetitel en de link naar de vacature genoemd. De looptijd van het bericht
is 1 week. Na afloop ontvang je statistieken met daarin cijfers over het aantal
bereikte personen en het aantal doorkliks naar de vacature.

BEREIK
JOUW
ROEP
DOELG E
ONLIN
€ 100,-

KONTAKT.NL
IN CIJFERS

WEBSITE
JOUW ONLINE SHOWROOM
Online marketing is nergens zonder goede website. De
professionals van onze creatieve studio helpen graag om jouw site
een boost te geven. Dat kan met een volledig nieuwe site, maar
soms is een flinke make-over van de huidige site ook al genoeg

2,2
MILJOEN

Paginaweergaven
per maand

om online beter gevonden te worden. Indien gewenst kan Kontakt
Mediapartners ook de fotografie en teksten verzorgen, want in ons

Gebruikers
per maand

mediahuis vind je alles onder één dak. Jouw website wordt:

300.000

op maat gemaakt, responsive, goed beveiligd, SEO-proof en
technisch up-to-date.
Bereik
op social
media
per maand

3,4
MILJOEN
3 miljoen
400.000

220.000

Interacties
op social
media
per maand

220.000

JOUW
E
NIEUW
TE
WEBSI
A
VAN F
,€ 1.495

1.200

Gemiddeld
aantal
nieuwsberichten
per maand

SOCIAL MEDIA
WIJ HOUDEN HET VOOR JE BIJ
Hoe zorg je vervolgens voor bezoekers voor je
nieuwe site? Dat kan met advertenties in de krant,
banners op hetkontakt.nl of via branded content.
Maar vergeet ook social media niet! Nederlanders
zitten gemiddeld anderhalf uur per dag op social
media. Dat maakt social een geweldig platform om
te werken aan naamsbekendheid en interactie aan te
gaan met je doelgroep. Kontakt Mediapartners heeft
alle expertise in huis om jouw socials een boost te
geven. We ontwikkelen een strategie en
brengen jouw doelen in kaart. Dit gieten
we in een plan met hieraan gekoppeld een

Onze 3 socialmediapakketten
Wij hebben 3 pakketten die af te

contentkalender. Zodat je precies weet

nemen zijn; INSTAP (vanaf € 150,

wat er wanneer online komt. Natuurlijk

p/m), STANDAARD (vanaf € 250 p/m)

meten we de respons, zodat je precies
in beeld hebt wat het bereik is van jouw
campagne. Zo bereik je óók online jouw
doelgroep met Kontakt Mediapartners.

en PREMIUM (vanaf € 400,- p/m).
Afhankelijk van het aantal kanalen en
het aantal berichten kijken we samen
welk pakket het meest geschikt is.

2.000

ONZE
MAGAZINES

Mooie glossy’s die lang op tafel
blijven liggen, die mensen met
aandacht lezen en bewaren. Dat
is ons vak. Wij geven daarom een
breed scala eigen magazines uit.

Kontakt Mediapartners maakt jaarlijks
diverse op de regio toegespitste
magazines. In de regio Altena ontvangen
ondernemers vier keer per jaar het gratis
magazine Bedrijvig Altena. Hierin staat
ondernemerschap in Altena centraal.

JE EIGEN
MAGAZINE

Andere sterke formules van Kontakt

Magazines. Wij houden ervan. Omdat het wérkt. Een

Mediapartners zijn onze jaarlijkse

magazine is geen vluchtig product. Het is een manier

agrarische glossy #trotsopdeboer en de

om langdurig en intensief onder de aandacht van jouw

hyperlokale magazines Langs de Lek en

(potentiële) klant te komen. Daarom maken wij unieke

Langs de Zederik.

bedrijfsbladen op maat.
In de afgelopen jaren hebben wij mooie magazines

BOEREN IN ALTENA

verzorgd voor onder meer Winkelhof Bergambacht, de
Kooijman Autogroep, Internetmarketingbureau HV Media,
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Alles
‘
draait

om balans ’

Jacco Wink & Josien Boll

Langs de

Zederik

2021 | Editie 01

Aspect ICT, Oerlemans Packaging en vele anderen. De
glossy ’75 jaar vrij’, die wij in opdracht van de gemeente
Krimpenerwaard maakten, is zelfs genomineerd voor de
Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek. Een eigen magazine

TEAM VAN RIJSWIJK
TROTS OP HUN TRUCK

#TROTSOPDEBOERIN

biedt alle ruimte om het verhaal van jouw onderneming,
organisatie of product te vertellen. Je laat in woord en beeld
zien wie je bent en wat je doet. Al bladerend, kijkend en

Nr.
1
#trotsopdeboer
is een uitgave
Juni 2020

1

van Kontakt Mediapartners

#trotsopdeboer

lezend bouwt jouw potentiële klant ongemerkt een band

Peter van den Berg
De verbindende schakel

02 - Trots op de boer Altena.indd 1

28-05-21 11:03

Highland Games Zederik

op met jou. Zo creëer je een ultiem klimaat om nieuwe

Bijzondere sporters in beeld

Naomi van Kampen

klantrelaties aan te gaan.

Het alledaagse leven van een fotomodel

Langs de Zedrik Binnenwerk.indd 1

07-10-2021 15:11

Kontakt Mediapartners neemt
jou mee op weg van idee tot

INEERD
GENOM
DE
VOOR
SBLAD
NIEUW
K
ALISTIE
JOURN
PRIJS

creatie. Onze redacteuren
en fotografen maken indien
gewenst alle content en onze
designers maken een ontwerp
in een bij jou passende stijl.
We kunnen ook drukwerk en
verspreiding verzorgen. Onze
media-adviseurs kunnen je er
alles over vertellen!

Samen gaan wij in
gesprek om alle
wensen en doelen in
kaart te brengen.

OR
KIJK VO FO
N
MEER I .NL
P
OP KM

€

Op basis van alle
informatie wordt
een passende
offerte uitgebracht.

Wensen, eisen
en een planning
worden opgesteld
via een briefing.
Onze redacteuren nemen interviews
Omdat een beeld meer
zegt dan 1000 woorden

af en starten met het schrijven van
(ook commerciële) teksten.

adviseren we over het
gebruik van beeld of sturen

Onze ontwerpers en

onze fotograaf op pad voor

vormgevers gaan aan de

het beste plaatje.

slag met het concept.

Eindcontrole is een
belangrijke fase. Alle
betrokkenen krijgen
voldoende tijd om de
punten op de i te zetten.

Ondertussen gaat de vormgeving
door. Regelmatig is er contact tussen
klant en vormgever en worden er
proefdrukken gestuurd.


Na het officiële akkoord gaat het werk
achter de schermen door bij de drukkerij.

Het drukwerk gaat op transport
en wordt, zorgvuldig verpakt,
afgeleverd en waar nodig
(huis-aan-huis) verspreid.
Het resultaat telt! Een klant
die trots is op zijn product en
een lezer die met interesse
kennisneemt van de inhoud.

Samen met de klant wordt
het proces geëvalueerd en
het eindproduct bekeken.

PROMOTIONEEL
DRUKWERK
Opvallen. Dát kan bij Kontakt
Mediapartners. Met ons
mediahuis bereik je jouw
doelgroep zowel offline als
online. Hoe? Dat leggen we uit!

afgestemd op jouw huisstijl, jouw
communicatiedoel en het product.
CREATIEF ONTWERP
Onze studio denkt creatief met je mee
en zorgt voor een perfecte uitvoering

Wil je goed voor de dag komen? Een

van jouw communicatiemix. Onze

goede eerste indruk maken? Dan is

vormgevers hebben alle kennis,

een goede vormgeving onmisbaar.

kunde en ervaring in huis om jouw

Onze studio neemt je alle grafische

kernwaarden te vertalen naar een

zorgen uit handen en creëert de

pakkend design. Van advertentie tot

mooiste uitingen. Natuurlijk volledig

flyer en van boek tot brochure.

VAN WINKELMANDJE
TOT ROUTEBORD
Stap je het winkeltje van de Van Nelle Fabriek binnen, dan heb je
al snel het door Kontakt Mediapartners ontworpen winkelmandje
in je handen. Mocht je verdwalen, dan wijzen door ons gemaakte
borden je de weg. Van visitekaartjes tot parkeerborden en de
belettering op de Van Nelle fietsen, we maken het allemaal.
Indien nodig razendsnel. Zo regelden we tijdens de pandemie
binnen 48 uur alle bewegwijzering voor de coronateststraat.

CREATIEVE
PROFESSIONALS

OPVALLEND EN
UNIEK DESIGN

Q1

Jaarplan 2022

Plak hier je
teamdoelstellingen
& acties

vinden & verbinden

Of wat denk je van een koffiebeker met opdruk die een
glimlach op het gezicht van jouw bezoek tovert? Onze

STAR
T

studio maakt het. Ben jij er klaar voor om je te laten
verrassen?

Q1

Q2

• moluptasi doluptatem corpos
• ditatem secae vel magnamus etur alitis si quis iunt
que quas et rentia nos doluptae

Plak hier je
teamdoelstellingen
& acties

• Rum fugitiam, id que preperum quis verit mosam
lit, ium fugia
• nosamen tistruntis debis experum experitae
nonsequiatin
• eos acid esciunt re repel ipsunt dolorum consecatus

HUISSTIJLEN

Q1

Ook wanneer je een nieuwe huisstijl nodigt hebt,
is Kontakt Mediapartners jouw adres. Voor ons is
een huisstijl als een visitekaartje. Het vertelt in één
oogopslag wie je bent. Waar jij voor staat. Het zorgt

Q2

Q3

Q2

Plak hier je
teamdoelstellingen
& acties

• Architissim apienda venihil
• moluptasi doluptatem corpos
• ditatem secae vel magnamus
etur alitis si quis iunt que quas et

voor herkenbaarheid én voor impact. Daarom is het zo

rentia nos doluptae
• Rum fugitiam, id que preperum quis
verit mosam lit, ium fugia
• nosamen tistruntis debis experum

belangrijk om een professionele huisstijl te hebben die

experitae nonsequiatin
• eos acid esciunt re repel ipsunt
dolorum consecatus et ute

Q3

consequent wordt doorgevoerd.

Architissim apienda venihil

Q4

• moluptasi doluptatem corpos
• ditatem secae vel magnamus

Q3

Uiteraard kunnen wij ook alle huisstijldragers

etur alitis si quis iunt que quas et
rentia nos doluptae
• eos acid esciunt re repel
ipsunt dolorum consecatus

Plak hier je
teamdoelstellingen
& acties

et ute

produceren. Visitekaartjes, brief- en factuurpapier, online
sjablonen. Wij maken het allemaal voor jou. Handig

Q4

toch? Alles onder één dak! Met één aanspreekpunt

Q4

waarmee je snel en flexibel kunt schakelen.

4.000

3.000

consecatus et ute
• moluptasi doluptatem corpos
• ditatem secae vel magnamus
etur alitis si quis iunt que quas et rentia nos doluptae
• Rum fugitiam, id que preperum quis verit mosam lit,
ium fugiareperum quis verit mosa

60
50

• Architissim apienda venihil ipsunt dolorum

40

3.250 Ro est escitat

2.000

30

25
20 Hitis dus
aut erto est
escitat

20

15

• nosamen tistruntis debis experum experitae nonsequiatin

E
VERTAAL J
RDEN
KERNWAA
NAAR EEN
PAKKEND
DESIGN!

• eos acid esciunt re repel ipsunt dolorum consecatus et u

Wij ontwikkelden het spannende
spel “Het Altena College Mysterie”
dat een groot succes was op hun
open dag.

20
1.000
10
50 Apistem consedi

10

MEDIAPLAN
OP MAAT
Duizelt het jou soms van alle kranten,
magazines, flyers, social mediakanalen en
websites? Heb je geen idee op welk platform
je moet adverteren? Geen paniek. Kontakt
Mediapartners heeft alle kennis in huis en
maakt een unieke mediamix voor jou.

werken. We formuleren jouw marketingvraagstuk en maken
een gedegen marktanalyse. Wanneer de doelgroep in
kaart is gebracht, maken onze specialisten een persoonlijke
communicatiematrix. Hierin staat wat, wanneer en met wie
wordt gecommuniceerd en op welke manier dat gebeurt.
Indien gewenst kunnen wij de volledige campagne

Onze media-adviseurs en marketingsexperts kennen

uitvoeren. Strategie, teksten, foto’s, vormgeving, video’s

het lokale en regionale medialandschap als geen ander.

én het daadwerkelijke plaatsen van de content. Kontakt

Zowel online als offline. Ze weten waar je de verschillende

Mediapartners heeft dit allemaal in huis.

doelgroepen kunt bereiken én ze weten hoe je een
succesvolle multimediale campagne opzet. Zodat print
en online elkaar aanvullen en samen één krachtige
campagne vormen.
Het mediaplan begint met het stellen van doelen. Heldere,
meetbare doelen, waar we resultaatgericht aan gaan

METEN IS
WETEN
Wanneer het mediaplan is uitgerold,
monitoren onze specialisten de
resultaten. Meten is immers weten.
Indien nodig sturen we tijdig bij, zodat
de gestelde doelen worden bereikt.

WD
BENIEU
NAAR
JOUW
MIX?
MEDIA

FOTOGRAFIE
EN VIDEO
Een beeld zegt meer dan duizend woorden.
Daarom is Kontakt Mediapartners ook thuis
in beeld. Wij verzorgen fotografie en
videografie.
Onze beeldmakers maken dankzij hun journalistieke
achtergrond altijd verhalende foto’s en video’s. Ze
leggen evenementen vast en verzorgen portretten
en groepsfoto’s. Wil je het werk van jouw bedrijf in
beeld gebracht hebben? Ook dat doen onze
beeldmakers graag.
Kan Kees van de administratie die foto of video niet even
snel maken? We horen dat regelmatig. Het antwoord
is: nee. Tenminste, als het gaat om marketingmateriaal.
Marketingmateriaal vraagt om een andere benadering
dan een snel beeld voor Instagram Stories. Marketing
vraagt om beeld met zeggingskracht. Een foto of video
dat het juiste gevoel bij jouw bedrijf of product oproept.
Onze beeldmakers weten precies hoe je dat doet.

Onder andere geschikt
voor je eigen magazine
of website!

WIL JE
BEELD
MET
IMPACT
?

FLYER TOTAAL
PAKKET
Met het verspreiden van een folder of flyer breng
je je dienst of product op een snelle en
doeltreffende manier onder de aandacht van je
(potentiële) klant! Daarom werken wij met een
totaalpakket. Alles in eigen huis. Dat werkt snel
én voordelig. De juiste boodschap op het juiste
moment. Maatwerk!

TIPS OM OP
TE VALLEN
•	Bedenk een leuke actie (korting,
aanbieding of evenement)
•

Zorg voor een pakkende koptekst

•

Houd tekst kort, bondig en feitelijk

• 	Zorg voor een herkenbaar logo,
beeld of bepaalde stijl
•

Gebruik mooi beeldmateriaal

•

Bepaal het doel van je flyer

• 	Zorg voor een call-to-action (lever
de bon in; bezoek onze website; kom
naar de winkel; bel ons e.d.)

WAAROM KIEZEN VOOR FLYER TOTAAL?
• Ontwerp door professionele vormgevers
• Oplages van 1.000 tot 50.000 exemplaren
• Keuze uit diverse formaten
• Volledig full colour
• 135 grams papier
• Huis-aan-huisverspreiding

▶ FLYER A5

21 cm breed x 14,8 cm hoog

ONZE DRIE
PAKKETTEN
Een afwijkend formaat? Een andere
papiersoort? Een folder met meerdere
pagina’s? Er zijn veel mogelijkheden om
op te vallen! Wij adviseren u graag.
Neem contact op met jouw
media-adviseur, bel naar
0183-583200 of mail je
opdracht naar e-flyers@kmp.nl.

Aantal		Enkelzijdig bedrukt
1.000

€

150,-

Dubbelzijdig bedrukt
€

215,-

2.500

€

205,-

€

270,-

5.000

€

305,-

€

370,-

10.000

€

505,-

€

570,-

15.000

€

705,-

€

770,-

20.000

€

900,-

€

965,-

25.000

€

1.040,-

€

1.105,-

30.000

€

1.220,-

€

1.285,-

35.000

€

1.400,-

€

1.465,-

40.000

€

1.580,-

€

1.645,-

45.000

€

1.755,-

€

1.820,-

50.000

€

1.810,-

€

1.875,-

▶ FLYER A4

21 cm breed x 29,7 cm hoog
Aantal		Enkelzijdig bedrukt
1.000

€

195,-

Dubbelzijdig bedrukt
€

285,-

2.500

€

270,-

€

360,-

5.000

€

290,-

€

480,-

10.000

€

635,-

€

725,-

15.000

€

875,-

€

965,-

20.000

€

1.100,-

€

1.190,-

25.000

€

1.260,-

€

1.350,-

30.000

€

1.475,-

€

1.565,-

35.000

€

1.690,-

€

1.780,-

40.000

€

1.935,-

€

2.025,-

45.000

€

2.115,-

€

2.205,-

50.000

€

2.195,-

€

2.285,-

▶ FLYER A3

GEVOUWEN NAAR A4
42 cm breed x 29,7 cm hoog
Aantal 		Dubbelzijdig bedrukt
1.000

€

410,-

2.500

€

530,-

5.000

€

720,-

10.000

€

1.080,-

15.000

€

1.430,-

20.000

€

1.780,-

25.000

€ 2.030,-

30.000

€

2.390,-

35.000

€

2.725,-

40.000

€

3.055,-

45.000

€

3.385,-

50.000

€

3.525,-

BEREIK IN
ÉÉN KEER
BIJNA EEN
MILJOEN
LEZERS!

TARIEVEN KLAROEN.NL

Formaat

Alblasserdam

Papendrecht

Het Kontakt
Klaroen.nl
OPLAGE: 22.650 ex.

Prijs

1/32

€

57,00

1/16

€

112,00

1/8

€

226,00

3/16

€

338,00

1/4

€

450,00

1/2

€

870,00

3/4

€

1.338,00

1/1

€

1.518,00

REDACTIE
redactie.klaroen@kmp.nl
Bert Bons, b.bons@kmp.nl
Geurt Mouthaan, g.mouthaan@kmp.nl
Anne Marie Hoekstra, a.hoekstra@kmp.nl
ADVERTENTIE
advertentie.klaroen@kmp.nl
Anna Hartevelt, a.hartevelt@kmp.nl

Groot-Ammers

TARIEVEN DE MOLENKRUIER

Formaat
Nieuw-lekkerland

Giessenburg

TARIEVEN ALBLASSERWAARD

Formaat

Prijs

Het Kontakt
Alblasserwaard

Nieuwegein

OPLAGE: 23.125 ex.

1/32

€

57,00

1/16

€

112,00

1/8

€

226,00

3/16

€

338,00

1/4

€

450,00

1/2

€

870,00

3/4

€

1.338,00

1/1

€

1.518,00

REDACTIE
redactie.alblasserwaard@kmp.nl
Bert Bons, b.bons@kmp.nl
Geurt Mouthaan, g.mouthaan@kmp.nl
Anne Marie Hoekstra, a.hoekstra@kmp.nl
ADVERTENTIE
advertentie.alblasserwaard@kmp.nl
John Spruijt, j.spruijt@kmp.nl

Prijs

1/32

€

62,00

1/16

€

123,00

1/8

€

247,00

3/16

€

370,00

1/4

€

492,00

1/2

€

939,00

3/4

€

1.427,00

1/1

€

1.618,00

Het Kontakt
De Molenkruier
OPLAGE: 27.500 ex.

REDACTIE
redactie.molenkruier@kmp.nl
Julia Koster, j.koster@kmp.nl
ADVERTENTIE
advertentie.molenkruier@kmp.nl
Peter Bakker, p.bakker@kmp.nl

TARIEVEN TIEL

Maurik

Lienden

Het Kontakt
Tiel
OPLAGE: 32.900 ex.

Tiel

REDACTIE
redactie.tiel@kmp.nl
Christine Kieviet, c.kieviet@kmp.nl
Dick Aanen, d.aanen@kmp.nl
Rob Zantinge, r.zantinge@kmp.nl
ADVERTENTIE
advertentie.tiel@kmp.nl
Martin Lens, m.lens@kmp.nl

Formaat

Prijs

1/32

€

62,00

1/16

€

123,00

1/8

€

247,00

3/16

€

370,00

1/4

€

492,00

1/2

€

939,00

3/4

€

1.427,00

1/1

€

1.618,00

Vianen

TARIEVEN WEST BETUWE

Formaat

Prijs

1/32

€

57,00

1/16

€

112,00

1/8

€

226,00

3/16

€

338,00

1/4

€

450,00

1/2

€

870,00

3/4

€

1.338,00

1/1

€

1.518,00

Beesd

Meerkerk
Leerdam

Het Kontakt
Vijfheerenlanden
OPLAGE: 29.000 ex.

REDACTIE
redactie.vijfheerenlanden@kmp.nl
Marjo van Andel, m.vanandel@kmp.nl
Gertjan den Ouden, g.denouden@kmp.nl
ADVERTENTIE
advertentie.vijfheerenlanden@kmp.nl
Barbara Germans, b.germans@kmp.nl
Maria de Jong, m.dejong@kmp.nl

Het Kontakt
West Betuwe
OPLAGE: 23.250 ex.

REDACTIE
redactie.westbetuwe@kmp.nl
Christine Kieviet, c.kieviet@kmp.nl
Dick Aanen, d.aanen@kmp.nl
Rob Zantinge, r.zantinge@kmp.nl
ADVERTENTIE
advertentie.westbetuwe@kmp.nl		
Barbara Germans b.germans@kmp.nl

TARIEVEN VIJFHEERENLANDEN

Formaat

Geldermalsen

Waardenbrug

TARIEVEN CULEMBORGSE COURANT

Formaat

Prijs

1/32

€

51,00

1/16

€

102,00

1/8

€

206,00

3/16

€

310,00

1/4

€

412,00

1/2

€

791,00

3/4

€

1.220,00

1/1

€

1.361,00

Het Kontakt
Culemborgse
Courant

Prijs

1/32

€

62,00

1/16

€

123,00

1/8

€

247,00

3/16

€

370,00

1/4

€

492,00

1/2

€

939,00

3/4

€

1.427,00

1/1

€

1.618,00

Culemborg

OPLAGE: 14.050 ex.

REDACTIE
redactie.culemborgsecourant@kmp.nl
Christine Kieviet, c.kieviet@kmp.nl
Dick Aanen, d.aanen@kmp.nl
Rob Zantinge, r.zantinge@kmp.nl
ADVERTENTIE
advertentie.culemborgsecourant@kmp.nl
Martin Lens, m.lens@kmp.nl

Bij Het Kontakt profiteer je van een
extra groot verspreidingsgebied.
Met onze dertien titels kun je in
één keer bijna een miljoen lezers
bereiken. Zowel in print als online.
Onze media-adviseurs vertellen je
graag meer over de aantrekkelijke
combinatiemogelijkheden en

MET DE
13 TITELS VAN
HET KONTAKT

doorplaatsingstarieven. Of u nu in één
krant adverteert of voor dertien titels
gaat, in combinatie met een online
campagne, met Het Kontakt bereik
je jouw doelgroep!

TARIEVEN GOUDSE POST

Formaat
Schoonhoven

Krimpen aan den IJssel

TARIEVEN KRIMPENERWAARD

Formaat

Prijs

1/32

€

67,00

1/16

€

133,00

1/8

€

268,00

3/16

€

401,00

1/4

€

534,00

1/2

€

1.007,00

3/4

€

1.516,00

1/1

€

1.718,00

Het Kontakt
Krimpenerwaard
OPLAGE: 37.950 ex.

REDACTIE
redactie.krimpenerwaard@kmp.nl
Robert van der Hek, r.vanderhek@kmp.nl
Martijn Kuiler, m.kuiler@kmp.nl
ADVERTENTIE
advertentie.krimpenerwaard@kmp.nl
w.vanleeuwen@kmp.nl, 06-12064602
j.houweling@kmp.nl, 06-82014789

Prijs

1/32

€

67,00

1/16

€

133,00

1/8

€

268,00

3/16

€

401,00

1/4

€

534,00

1/2

€

1.007,00

3/4

€

1.516,00

1/1

€

1.718,00

Het Kontakt
Goudse Post

Gouda
Gouda

OPLAGE: 39.000 ex.

REDACTIE
redactie.goudsepost@kmp.nl
Hester Hage, h.hage@kmp.nl
Karl Flieger, k.flieger@kmp.nl
ADVERTENTIE
advertentie.goudsepost@kmp.nl
Hein Plenge, h.plenge@kmp.nl

Het Kontakt
Zenderstreeknieuws

Montfoort

OPLAGE: 26.100 ex.

IJsselstein

REDACTIE
redactie.zenderstreeknieuws@kmp.nl
Ad Velders, a.velders@kmp.nl
Linda de Kort, l.dekort@kmp.nl
ADVERTENTIE
advertentie.zenderstreeknieuws@kmp.nl
Bastine Neven, b.neven@kmp.nl

Lopik

TARIEVEN ZENDERSTREEKNIEUWS

Formaat

Prijs

1/32

€

62,00

1/16

€

123,00

1/8

€

247,00

3/16

€

370,00

1/4

€

492,00

1/2

€

939,00

3/4

€

1.427,00

1/1

€

1.618,00

Capelle aan
den IJssel

Het Kontakt
IJssel en
Lekstreek

TARIEVEN IJSSEL EN LEKSTREEK

Formaat

Prijs

1/32

€

62,00

1/16

€

123,00

1/8

€

247,00

3/16

€

370,00

1/4

€

492,00

1/2

€

939,00

3/4

€

1.427,00

1/1

€

1.618,00

OPLAGE: 31.175 ex.

REDACTIE
redactie.ijsselenlekstreek@kmp.nl
Huub Lakerveld, h.lakerveld@kmp.nl
ADVERTENTIE
advertentie.ijsselenlekstreek@kmp.nl
Johnny Schouten j.schouten@kmp.nl

TARIEVEN WOERDENSE COURANT

Het Kontakt
Woerdense
Courant
Woerden

OPLAGE: 25.100 ex.

REDACTIE
redactie.woerdensecourant@kmp.nl
Floris Bakker, f.bakker@kmp.nl
ADVERTENTIE
advertentie.woerdensecourant@kmp.nl
Max Brandt, m.brandt@kmp.nl

Formaat

Prijs

1/32

€

57,00

1/16

€

112,00

1/8

€

226,00

3/16

€

338,00

1/4

€

450,00

1/2

€

870,00

3/4

€

1.338,00

1/1

€

1.518,00

TARIEVEN ALTENA

Formaat

Prijs

1/32

€

57,00

1/16

€

112,00

1/8

€

226,00

3/16

€

338,00

1/4

€

450,00

1/2

€

870,00

3/4

€

1.338,00

1/1

€

1.518,00

Werkendam

Het Kontakt
Altena

Woudrichem

Wijk en Aalburg

OPLAGE: 24.730 ex.

REDACTIE
redactie.altena@kmp.nl
Erwin Westerlaken, 06-20093182
ADVERTENTIE
advertentie.altena@kmp.nl
Frans van der Wiel, 06-51580021

NUTTIGE INFORMATIE
FORMATEN GA-ADVERTENTIES

FAMILIEBERICHTEN

1/32 liggend: 63

x 47

mm

Onze familieberichten hebben een vaste opmaak.

1/16 liggend: 130 x 47

mm

U heeft daarbij de keuze uit de volgende formaten:

1/16 staand:

x 96

mm

• 1 koloms (ww63 mm x variabel in hoogte)

mm

• 2 koloms (130 mm x variabel in hoogte)

63

1/8

liggend: 130 x 96

1/8

staand:

1/4

liggend: 264 x 96

1/4

staand:

63

x 194 mm
mm

130 x 194 mm

Het tarief wordt vastgesteld op 1,33 euro per mm voor alle
edities van Het Kontakt.

1/2

liggend: 264 x 194 mm

1/2

staand:

130 x 390 mm

Voor vragen omtrent afmetingen en/of tarieven kunt u

1/1

staand:

264 x 398 mm

contact opnemen met onze afdeling binnendienst,
0183 583 200.

FORMATEN VP-IM-ADVERTENTIES
1 koloms: 50 mm

ADVERTEREN OP
REDACTIEPAGINA

MEERDERE PLAATSINGEN
Aantal

Korting

3 koloms: 157 mm

2-5

10%

IM: 3x tarief

4 koloms: 210,5 mm

6-13

15%

VP: 6x tarief

5 koloms: 264 mm

14-26

20%

27-39

25%

40-52

35%

2 koloms: 103,5 mm

ONLINE LEZEN

Pagina 3: 4x tarief
mm tarief: € 0,96

Op www.hetkontakt.nl is van elke uitgave ook een digitale
versie beschikbaar. Leest u Het Kontakt graag digitaal? Vul
1/4 S

uw gegevens in en ontvang wekelijks een email met hierin de
link naar de nieuwste versie van Het Kontakt uit uw regio.

1/1

3/4
1/2 L
1/4 L

PLAATSING
De uitgever behoudt zich het recht voor de plaatsing van
advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.
Opdrachten, waarbij een speciale plaats als voorwaarde
1/2 S

wordt gesteld, buiten die waarvoor een speciale toeslag
wordt betaald, worden in principe niet geaccepteerd. Met
verzoeken om een bepaalde plaats wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden.

1/8
S

1/8 L

1/16
S

1/16 L

S = Staand L = Liggend

De cijfers spreken voor zich:
1,5 miljoen pageviews per
maand. Tijd om je welkom te
heten bij hét podium voor de
regionale voetballiefhebber:
Regio-Voetbal.nl.

RegioVoetbal
RVoetbal

HET MEEST ACTUELE
EN COMPLETE
VOETBALPLATFORM
VAN DE REGIO!
Of het nu om een nieuwe trainer, een rel rondom
een rode kaart of een beslissende goal in blessuretijd
gaat. De echte voetbalfanaten hebben het als eerste
gelezen via Regio-Voetbal.nl. Dit digitale platform
biedt 24/7 nieuws en verslagen van bijna 90 clubs
uit het rivierengebied. Ieder weekend staan de
verslaggevers en fotografen langs de lijn bij clubs
in de Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Altena en
Vijfheerenlanden. De vele dagelijkse bezoekers maakt
Regio-Voetbal.nl een geweldig online podium voor
de lokale ondernemer. Er zijn vele mogelijkheden om
de doelgroep van Regio-Voetbal.nl te bereiken. Wil je
bijvoorbeeld een heel voetbalseizoen adverteren op de
site? Of bijzonder nieuws delen met de achterban van
Regio-Voetbal.nl? Dat kan!
Hoewel de uitgeverij is uitgebreid met zeven nieuwe
titels, zal het gebied van Regio-Voetbal.nl vooralsnog
niet meegroeien. Hoofdredacteur Rick den Besten legt
uit: “Regio-Voetbal.nl is sterk vanwege de regionale
binding die de lezers met de teams hebben. Het is ook
een hele organisatie om alle verslagen ieder weekend
binnen 24 uur online te hebben. Daarom breiden we
het gebied voorlopig nog niet uit.”

FACEBOOK

ONLINE

Volgers: 9.381

Weergaven: 797.180

Bereik p/m: 638.373

Gebruikers: 608.512

TWITTER

APP

Volgers: 11.408

Weergaven: 633.107

Bereik p/m: 800.373

Gebruikers: 412.131

WAT LIGT
ER DIT JAAR
OP DE MAT?

WK
SPECIAL

Als er een groot voetbaltoernooi
op stapel staat, kan Kontakt
Mediapartners niet achterblijven.
Daarom een heuse WK-special
met bewaarfunctie. Het ideale
ümfeld voor uw bedrijf? Bepaal
snel uw aanvalsstrategie en schiet
raak met uw advertentie.

ZIN IN

ZIN IN is de seizoensbijlage van Het
Kontakt. Een dikke special die al
het leuks van het komende seizoen

Dé vacaturekrant is een uitgave van
Kontakt Mediapartners

bundelt. Van praktische tips tot
persoonlijke interviews en meer. Een
krant boordevol inspiratie en leuke
weetjes over het voorjaar, de zomer,
de herfst en de winter!

Dé vacaturekrant
WIJ
ZOEKEN
JOU!

BLACK
FRIDAY

VACATURE
SPECIAL

Met onze speciaal op de vacaturemarkt
gerichte uitgave ‘Wij zoeken jou!’ brengen wij
de arbeidsmarkt in de regio dichter bij elkaar.

Black Friday of Cyber Monday

Niet altijd is ‘wat je van ver haalt’ ook beter.

aanbiedingen communiceren met uw

De oplossing ligt soms dichterbij dan je denkt.

doelgroep? Dat kan in onze Black Friday

Daarom bieden wij bedrijven uit de regio

special. Het walhalla voor de koopjesjager,

dit exclusieve podium om zichzelf voor te

die graag lokaal shopt.

stellen. Maak je onderneming zichtbaar voor
potentiële kandidaten!

LANGS DE...

Langs de

Zederik

2021 | Editie 01

Ondanks dat we het gebied goed

kennen, worden we bij elke editie van

In samenwerking met

Altena

December 2021 Nr. 32

de Langs De... serie verrast door de vele
bijzondere inwoners en ondernemers
die langs de diverse rivieren wonen
en werken. Een reeks magazines
met mooie portretten, met een hoge
attentiewaarde.

Peter van den Berg
De verbindende schakel

Highland Games Zederik

Bijzondere sporters in beeld

Bierbrouwerij en Bierlokaal De Magistraat:

DE KRACHT
BEDRIJVIG
VAN LOKALE HELDEN

Naomi van Kampen

Het alledaagse leven van een fotomodel

Bedrijvig is het visitekaartje van de bedrijvige regio. Een
Langs de Zedrik Binnenwerk.indd 1

07-10-2021 15:11

FLESJE WIJN OF CADEAUBON?

JONGEREN IN DE TECHNIEK:

DRIE VISIES OP RELATIEGESCHENKEN verhalen
VECHTEN TEGEN DE BIERKAAI
informatief magazine vol met bedrijvennieuws,

DE BUURMAN VIERT
12,5-JARIG JUBILEUM

van inspirerende ondernemers en achtergronden over
de regionale economie. Het magazine wordt gratis
verspreid bij bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen
en ondernemersverenigingen in de gemeente Altena,
Geertruidenberg, Gorinchem en Raamsdonkveer.

BOEREN IN DE ALBLASSERWAARD

Nr. 2 | Mei 2021

‘Kaas heeft
mij zoveel
goeds
gebracht ’

Marijke Booij

HET KOORDDANSEN
VAN DE BOER

#TROTSOPDEBOER

#TROTSOPDEBOERIN

Het zijn de leveranciers van het eten wat elke dag bij ons op tafel

NICO PLOOIJ

staat, maar hoe vaak kom je nu eigenlijk bij een boer op het erf?

VOND VRIENDIN

Reden genoeg om hun in #trotsopdeboer een podium te geven. Met

VIA ACTIE QMUSIC

achtergrondverhalen en portretten, een dag mee ‘de boer op’ en
andere invalshoeken is dit een blad waarin de trots op de agrariërs
in onze streek voor honderd procent naar voren komt. Het magazine
Nr.
1
#trotsopdeboer
is een uitgave

wordt huis-aan-huis verspreid.

Juni 2020

van Kontakt Mediapartners

02 Trots op de Boer Alblasserwaard.indd 1

12-05-21 14:45

Naast deze uitgaves liggen er nog veel meer
specials op de plank voor het komende jaar.
Neem contact op met je media-adviseur,
bel naar 0183-583200 of mail naar info@kmp.nl

OOK IN
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Kontakt Mediapartners
Zuidzijde 131
2977 XE Goudriaan
0183 583 200
info@kmp.nl
www.kmp.nl

