PERSONAL
SHOPPING 020

Mediakit 2021

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 Amsterdam; betrouwbare adressen met de juiste
producten.

Feiten en cijfers
NRC Amsterdamkatern bereikt ieder weekend 126.000 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:
• 126.000 kapitaal krachtige (en hoger opgeleide) lezers in regio Amsterdam.
• 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 - AMSTERDAM
Uw vertrouwde adres waar u op afspraak veilig en vertrouwd exclusieve producten of diensten kunt aanschaffen in uw regio.
Maak nu uw afspraak bij één van de onderstaande adressen

VAN KERKWIJK PIANO’S,

THUIS DINEREN

MET STERRENRESTAURANTS

De meest uitgebreide showroom voor zowel de beginnende pianist tot
de concertpianist in Amsterdam en omstreken! Voor uw digitale piano,
voor uw nieuwe of occasion piano, óf voor uw vleugel. Natuurlijk ook
aantrekkelijke huur en huurkoop regelingen voor akoestische en
“silent” piano’s. Komt u langs?

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.

Van Kerkwijk Piano’s
Amsterdamseweg 202 • 1182 HL Amstelveen
020-6413187 • info@vankerkwijk.nl

www.vankerkwijkpianos.nl

ww.cooklikeachef.nl
BRÖRING SLAAPCOMFORT

Opmaak advertentie
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.

Celso de Lemos, het meest luxueuze bedtextiel. Werkend met de beste selectie van natuurlijke grondstoffen en de meest geavanceerde productietechnieken.
Bröring heeft als enige in Nederland een exclusieve
shop-in-a-shop geopend met de volledige collectie
van dit Portugese merk.

MEERBARBECUE,

barbecue winkel en PrimoGrill expert sinds 2008.

Onze ervaring komt uit het wedstrijd
barbecueën. Hierbij hebben we geleerd wat
er nodig is en wat er kan met een barbecue.

Winkelcentrum Gelderlandplein
Gelderlandplein 101-111 T. 020-301 3660

Tijdens de wedstrijden maar ook zeker in de privésfeer
bleef de verbluffende kwaliteit en het gebruiksgemak
van de PrimoGrill
ons verbazen.

www.meerbarbecue.nl

ATHENAEUM BOEKHANDEL HET MARTYRIUM
www.broring.com

Boekhandel Het Martyrium is sinds 1982 het kloppende boekenhart
van Amsterdam Zuid rond het Roelof Hartplein. U kunt
zich op onze pleisterplaats weer zeven dagen per
week laven aan het breedste assortiment
en het beste persoonlijke
advies dat u kunt wensen.
Stap snel binnen!

DE ZOMER IS IN HET LAND!
In deze zonnige maanden kan een stijlvolle bril of
zonnebril niet ontbreken. Bij Schmidt Optiek hebben
wij een breed assortiment aan premium brillen
en zonnebrillen van luxe topmerken. We zien u
graag verschijnen voor een bezoek, oogmeting of
lenscontrole.
Rokin 72, 1012 KW Amsterdam (Centrum)
Arent Janszoon Ernststraat 569, 1082 LD Amsterdam
Parijsboulevard 89, 3541 CS Utrecht

Het Martyrium
Van Baerlestraat 170-172 • 1071 BH Amsterdam
020 – 6732092 • contact@hetmartyrium.nl

www.athenaeum.nl

EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUW TAPIJT.
NU de LENTE komt is uw interieur wellicht toe aan
vernieuwing. Van pastel tot uitbundige kleuren: De
natuur bloeit in al zijn uitbundigheid. Al deze tinten kunt
u terugvinden in handgeknoopte vaak natuurgeverfde
tapijten
Hamming van Seventer
Dorpstraat 33
1182 JA Amstelveen
020-6405177

’s Gravelandseweg 29A
1211 BN Hilversum
035-6228345

Tevens doen wij ook reinigen en restaureren van tapijten.

www.schmidtoptiek.nl

www.kelim.nl

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

Tarieven
€350 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

