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BRANDED CONTENT



NRC staat voor unieke en onderscheidende kwaliteitsjournalistiek en met deze 
journalistiek bereiken we zowel met papier als digitaal een hoogopgeleide en 
kapitaal krachtige doelgroep. De NRC-lezer is hoogopgeleid en kapitaalkrachtig 
en bevindt zich bovengemiddeld vaak in sociale klasse AB1. NRC heeft het 
hoogste selectieve bereik in AB1.

Verhalen waar je wijzer van wordt. 
NRC branded content ontwikkelt unieke, relevante en betekenisvolle content en 
vertaalt de kernkwaliteiten van NRC: kwaliteit, betrouwbaarheid en deskundigheid 
in verhalen waar je wijzer van wordt. Altijd met respect voor de lezer en met 
de doelstellingen van opdrachtgevers als uitgangspunt. De producties worden op 
journalistieke wijze gemaakt en dienen allemaal het gewenste effect te bereiken: 
invloed door inhoud.

Relevante content op het juiste moment!

NRC branded content



Impressie
De url-structuur is aangepast voor nieuwe adverteerders, 
maar hieronder een voorbeeld van hoe branded content advertorials eruit kun-
nen zien:

klik hier voor de link
( www.nrc.nl/advertentie/zelfwoningverkopen/zelf-een-huis-verkopen-zonder-makelaar-onrealistisch )

Bereik

Banners

http://www.nrc.nl/advertentie/zelfwoningverkopen/zelf-een-huis-verkopen-zonder-makelaar-onrealistisch
http://www.nrc.nl/advertentie/zelfwoningverkopen/zelf-een-huis-verkopen-zonder-makelaar-onrealistisch


Het voorstel voor een branded content-pakket is als volgt; 
het uitgangspunt, de basisprijs, is € 4.500,- en na kortingen 
onderstaand pakket :
 
Basisprijs  € 4.500,-
Introductieprijs  € 1.500,-

url:    advertorial.nrc.nl/adverteerder/artikel

Aanjaging:   100.000 impressies

Kosten plaatsing advertorials:  

€ 1.500,- (=50% korting)     1  € 750,-

Aanjaging: 100.000 impressies  €  3.000,- (75% korting)  1	  € 750,-

Tarieven

Deadline

Materiaal dient een week voor de publicatie aangeleverd te zijn 

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



Wat dient aangeleverd te worden voor de advertorial:

 • Lengte bodytekst minimaal 500 woorden –  
 maximaal 600 woorden

 • 1 kader van max 50 tot 100 woorden
 • Voor al het te gebruiken foto- en illustratiemateriaal geldt:  

 hi-res als jpg, rechtenvrij te gebruiken
 • Hoofdbeeld: mottobeeld  

 (dus geen packshots of samengestelde campagnebeelden),  
 passend bij het onderwerp, geen tekst in het beeld.  
 Afmeting: minimaal 1200x900 px 300dpi.  
 Aanleveren als jpg-bestand. Liggend beeld! 

 • Logo: hi-res aanleveren als jpg-bestand,  
 geschikt voor op een witte achtergrond.

Wat dient aangeleverd te worden voor de banner:

 • Kop: max 40 tekens (incl. spaties en punten) 
• Bodytekst: max 140 tekens (incl. spaties en punten)

 • Een afbeelding  
      (alle gangbare statische afbeeldingsbestanden toegestaan)

 • Logo
 • URL Landingspagina

Specificaties



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

Contact


