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NRC Personal Shopping
Het is een bijzondere tijd. Zo ook voor uw bedrijven, winkels en
ondernemingen. Onze veerkracht wordt zwaar op de proef gesteld. Gelukkig
zijn veel ondernemers die een extra service aanbieden om winkelen op een
verantwoorde manier mogelijk te maken. Wij verzamelen voor onze lezers
de juiste bedrijven in regio Rotterdam; betrouwbare adressen met de juiste
producten.

Feiten en cijfers
NRC Rottedamkatern bereikt ieder weekend 61.500 Nederlanders en
biedt het meest selectieve bereik onder hoogopgeleide, kapitaalkrachtige
Nederlanders die de tijd nemen voor onze content. De betalende NRClezer is betrokken en verbindt zich minimaal één jaar aan NRC.Voor deze
lezers zoeken wij vertrouwde adressen op het niveau dat onze lezers kunnen
waarderen en waarvan u zeker kunt zijn dat zij de interesse en het geld hebben
voor uw producten.

Wat bieden wij u:
• 61.500 kapitaal krachtige (en hoger opgeleide) lezers in regio Rijnmond.
• De beste krant van Nederland, dus het juiste umfeld.
• Bijzondere rubriek om uw producten en bedrijf onder de aandacht te
brengen van deze lezers.
• Mogelijkheid om u maandelijks te profileren.

PERSONAL SHOPPING - REGIO RIJNMOND
Het is een bijzondere tijd. Zo ook voor de bedrijven, winkels en ondernemingen bij u in de regio.
Onze veerkracht wordt zwaar op de proef gesteld. Gelukkig zijn veel ondernemers welke een extra service
aanbieden om winkelen op een verantwoorde manier mogelijk te maken.

MASCOLORI IS DE MEEST KLEURRIJKE
WINKEL VAN HET LAND!
De verrukkelijke schoenen worden ontworpen in
Rotterdam en gemaakt in Portugal. Kom langs in de
winkel of ga naar de webshop en ontvang met de code
KRANT10 10% korting (geldig tm 18 april).

SECRID BRANDSTORE
LANDGOED VIDAA,

SAMEN ZIJN IN DE NATUUR

Flexwerken dichtbij Rotterdam? Unieke locaties in de natuur,
dé plek om ongestoord en ontspannen te werken.

Mascolori
Nieuwe Binnenweg 116 • Rotterdam

Iconische wallets ontworpen
en gemaakt in Nederland.
Ontdek de collectie online
of maak een afspraak voor
Personal Shopping

Meent 2 • Rotterdam
T. 010 311 8422

www.secrid.com
Wie droomt er niet van een werkplek met zo’n uitzicht?
Neem contact op voor alle mogelijkheden!

www.mascolori.nl

Hoeksekade 162 • 2661 JL Bergschenhoek
010-5296071

www.vidaa.nl

Opmaak advertentie

JUMBO GOLF
We zijn weer open!

PAUL & PAUL

KOZIJNEN, ZONWERING EN OVERKAPPINGEN

Van persoonlijk advies tot professionele montage door
ervaren monteurs. Breng woonruimte en tuin samen met
een strakke schuifpui.

Er is ruimte voor een productafbeelding (Gelieve een vrijstaande foto - CMYK
-300 dpi), bedrijfsnaam, een stukje tekst ongeveer 126 tekens en een adres.
Zadkine Media houdt het recht tekst en afbeelding plaatsing aan te passen zodat
het een mooi opgemaakt geheel wordt met de rest van de adverteerders. Zie
voorbeeld hieronder.

HET DERDE SERVIES
Een begrip in Rotterdam. Met de verkoop van oud
servies- en styling artikelen, proberen wij u een uniek
aanbod te bieden dat 100% duurzaam is.
Nieuwe Binnenweg 208A • Rotterdam
T. 010 425 83 52

Maak nu uw afspraak om te
profiteren van zowel de sale als
de nieuwe collectie.
Cor Kieboomplein 111 • Rotterdam
T. 010 292 0280

www.jumbogolfwereld.nl

Weg en Bos 107 • Bergschenhoek
Stad en Landschap 23 • Krimpen a/d IJssel
De Bree 15 • Nieuwerbrug a/d Rijn
T. 010 524 90 40

www.paulenpaul.nl

ARTIHOVE SHOWROOM EN BEELDENTUIN
www.hetderdeservies.com
THUIS DINEREN

MET RESTAURANT PARKHEUVEL

Bestel een van de Cook Like a Chef dinerboxen en
ga aan de slag met de menu’s van restaurants als
Parkheuvel en De Librije. Ook voor vegetariers.

Kunst in de tuin kan
subtiel en klein zijn, maar
kan ook een prachtig
middelpunt vormen.
Bezoek onze beeldentuin
in Bergschenhoek en laat
u verrassen!
Artihove
Hoeksekade 162
2661 JL Bergschenhoek
010-5296060

www.artihove.nl
HERIZ

www.cooklikeachef.nl

Modern en klassieke tapijten
Reiniging en restauratie
Eigen import
De koffie staat klaar,
maak nu uw afspraak.
Goudsesingel 214 • Rotterdam
T. 010 41 44 002

www.heriztapijten.nl

Wilt u ook in deze rubriek? Neem contact op met Zadkine Media
Plein Eendragt 11B, 3111 AR Schiedam - info@zadkinemedia.nl - Telefoon 010 - 436 91 24

Tarieven
€250 euro excl btw per plaatsing op basis van 5 plaatsingen.

Contact
Zadkine Media B.V.
Plein Eendragt 11b
3111 AR Schiedam
Tel: 010 - 43 69 124
Email: info@zadkinemedia.nl
www.zadkinemedia.nl
www.bijzonderezaken.nl
Aanleveren advertentiemateriaal
kranten@zadkinemedia.nl

