Mediakit 2022

EW
Het merk EW biedt u de mogelijkheid om direct te communiceren met een
hoogopgeleide en welgestelde doelgroep. EW-lezers zijn kritisch, nieuwsgierig
en eigenzinnig, en willen zelf hun mening vormen. Ze zijn veelal zakelijk
beslisser (ondernemer of bestuurder), vermogend, ondernemend en reislustig,
gaan behendig om met geld, en houden van comfort en lekker eten. Ze zijn
maatschappelijk betrokken en hebben een brede interesse in politiek, economie,
buitenland, cultuur en wetenschap.
In een wereld die 24/7 wordt overspoeld door nieuws, meningen en tweets, is er
behoefte aan een expert die zin en onzin voor je scheidt. Wat klopt en wat is spin?
Een eigenzinnige expert ook, die verrast met feiten en argumenten die iedereen
over het hoofd ziet. EW, met afstand het grootste opinieplatform van Nederland,
is die expert. Met een weekblad, een online-platform, evenementen, en nog heel
veel meer.

Lezersprofiel
Man/vrouw: 68% - 32%
Leeftijd: 30+
Welstandsklasse: 57% W1/W2
Zakelijke beslissers: 75.700 (DMS 2020)

Verspreiding
Er zijn verschillende manieren om een abonnement af te sluiten.
• Als u een EW abonnement heeft.
• Via een verkooppunt waar u het EW kan kopen
Printbereik
		
Frequentie			

264.100 (NPM 2020-II)
50 edities per jaar
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Muziekreizen
Prachtig muzikaal 4-daags Nieuwjaars arrangement
incl. 4 concerten en verblijf in ****hotel, gevestigd in een mooi klooster
in Noord Brabant. www.muziekreizen.org

Prachtig 4-daags corona proof Kerst arrangement incl. 5-gangen kerst-concert diner, concerten, excursies en verblijf in
****hotel in Amersfoort. www.muziekreizen.org

Elsevier rubrieks 50'20 half.indd 1
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jachtverhuur in Woubrugge
het groene hart van nederland
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Limburg
Centraal gelegen in Heuvelland
Gulpen vak.woningen 2-14 pers.
043-4501609 www.develdhof.nl
Betaalbare vak.woning Zuid-limburg
Zwembad, sauna, luxe, natuur.
www.aanhetgrotebos.nl 0434573268
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Tarieven
Basiskosten (minimaal 3 regels) E75,E7,50 per mm

1.
2.
3.
4.

De advertentie wordt compact gezet over één kolom (= 37 mm) met een
minimum van drie regels (ca. 10 mm), in een standaard (7-punts) letter.
1 regel van ± 26 karakters is 3 mm.
Uw advertentie met tekst met vormgeving en/of foto/logo, minimaal 10 mm.
Hier ontvangt u een prijsopgaaf een proefdruk voor.
De FC-advertentie wordt kant-en-klaar door u aangeleverd en wordt geplaatst
over één kolom (= 37 mm) of twee kolommen (= 87 mm). Het tarief is gebaseerd
op millimeters per kolom.

Advertentietarief (excl. 21% b.t.w.) per plaatsing

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
Vanessa van der Roest - de Vette
traffic@zadkinemedia.nl

