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Het NRC, heeft het meest selectieve bereik in de hoogste sociale klasse (AB1) 
en in HBO+ opgeleiden van alle dagbladen in Nederland. Daarmee is NRC de 
kortste weg naar hoogopgeleide, kapitaalkrachtige Nederlanders die daarnaast 
bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in o.a. kunst, cultuur en economie.
 
In dit NRC staat iedere zaterdag een acht pagina’s tellende Amsterdam-
katern waarin wij de inwoners en bezoekers van de regio voorzien van 
kwaliteitsjournalistiek over lokale onderwerpen, wat zij niet mogen missen 
en wat er te doen is in de regio en veel meer.
 
In dit katern reserveren wij ook een pagina met bijzondere bedrijven en 
adressen die de juiste producten of diensten leveren aan onze exclusieve 
doelgroep.
 
U kunt ook deelnemen aan deze exclusieve lijst van leveranciers 
aan onze lezers.

NRC Christmas Shopping 
“Amsterdam”
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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 NRC-
lezer 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.
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Wilt u ook in het Amsterdamkatern staan? Neem contact op met info@zadkinemedia.nl - Telefoon 010 - 436 91 24 - www.zadkinemedia.nl

RED WING SHOES

The Red Wing Shoes Iron Ranger 3367 Honey Chinook is 
a Red Wing Shoes Women style from the Core Collection.  
The Core Collection features the most popular styles from 

our men’s collection, redesigned with cow hide and a softer 
insole, resulting in a boot that is much more comfortable.

Reestraat 15  • 1016 DM Amsterdam
T. 020 626 6002

www.redwingamsterdam.com

ESPIRIT

Het is aan ons om de dingen te veranderen. 
We willen af van een lineaire economie en een 

wegwerpcultuur. En naar een kringloopeconomie 
waarin we met respect omgaan met grondstoffen. 
Doe je mee? Laten we samen het verschil maken.

Spuistraat 10-A • 1012 WZ Amsterdam 
T. 020 626 3624

www.esprit.nl

BOSS

sportieve inspiratie in de iconische Gotham Hall in 
New York, het decor voor onze nieuwe collectie.

Dam 1 • 1012 JB Amsterdam
088 245 9000

 

www.hugoboss.com

GOOSSENS

Met unieke designs voorzie je 
jouw interieur van een eigen 

stijl die je samen met onze 
experts creëert. Altijd voor 

de beste prijs. En naast een 
weergaloos interieur waarin 

kwaliteit en comfort altijd 
voorop staan, biedt Goossens 

een aantal unieke voordelen en 
services. Wij bieden je de totale 

woonbeleving. Van inspiratie, 
tot advies tot een gratis 

professionele bezorgservice 
tot… Dát maakt Goossens écht 

bijzonder. 

J. Cruijff Boulevard 112 / 130
1101 DJ Amsterdam

www.goossenswonen.nl

TYPICAL ENGLISH

Wij zijn 
gespecialiseerd 
in handgemaakte 
Engelse meubelen 
zoals op maat 
gemaakte 
boekenkasten 
en Chesterfield 
meubelen. Wij voeren 
ook een uitgebreide 
collectie spiegels 
in diverse stijlen 
waaronder Barok. 
Daarnaast onze 
productie bankiers 
lampen en prachtige 
Engelse accessoires.

Van Baerlestraat 150 •1071 BG Amsterdam
T. 020 671 0656

 www.englishdecorations.com

VAN DEN ASSEM

Voor de dames heeft Van den Assem Schoenen een mooie 
collectie damesschoenen, laarzen, pumps, enkellaarsjes en 

vele andere type schoenen van de beste merken.

Gelderlandplein 149-153 1082 GM Amsterdam
020-2358816

www.assem.nl

HOUWELING INTERIEUR 

Maak kennis met onze gedreven 
interieuradviseurs in één van de winkels. 
De mensen van Houweling Interieur maken 
het verschil door jarenlange ervaring in 
deze branche en de collectie. De combinatie 
van betaalbare kwaliteitsmeubelen, leuke 
(nieuwe) meubelmerken én een stukje 
maatwerk geeft ons team de vrijheid om 
met de klant een eigen.

Johan Cruijffboulevard 10
1101 DJ Amsterdam

www.houwelinginterieur.nl

ATELIER ANGELES NIETO

Naast Artis is gevestigd de studio van de Spaanse 
kunstenares Angeles Nieto. Een eigen stijl, kleurrijk en  

expressief uit zich in haar grafiekwerken, schilderijen en 
bronzen beelden. 

Entrepotdok 129 • Amsterdam
T. 020 – 422 11 26

www.angelesnieto.nl

DE KINDERKLEDING WINKEL
Op zoek naar lieve, leuke, stoere en hippe kleding 
voor jouw kids? Ons aanbod bestaat uit verschillende 
merken die ieder een eigen unieke stijl uitdragen. Zo 
bieden merken als B.Nosy 
en Like Flo een leuke 
kinderkledingcollectie aan. 
Ben je op zoek naar een 
stoer merk? Dan zal Quapi 
jou zeker aanspreken. 
Of ben je toch meer op 
zoek naar een merk met 
lieve en prinsesachtige 
kleding? Dan is het 
meidenkledingmerk NoNo 
echt wat voor jou en je 
dochter.

Beethovenstraat 19 • 1077 
HM Amsterdam
T. 020 664 0889

www.dekinderkledingwinkel.nl

AMSTERDAM WATCH COMPANY

Treat yourself with 
a strap from our 
collection. All our straps 
are handcrafted of the 
highest grade materials 
by Europe’s finest 
craftsmen exclusively for 
AWCo

AWCo B.V. • Reestraat 3 • 
1016 DM Amsterdam
+31 (0)20 389 27 89

www.awco.nl

LUZ

Op zoek naar trouwringen, een verlovingsring of 
andere maatwerk sieraden? Ik neem graag de tijd 
om al jouw vragen en wensen te bespreken. Maak 
een afspraak zodat ik alle ruimte voor je heb om 

een fantastisch ontwerp te maken. 

Czaar Peterstraat 134D - 1018 PV Amsterdam
T. +06 4025287 

www.atelierluz.nl

PERFUME LOUNGE 

In navolging van haute parfumeries 
in Londen, Parijs en New York 

openden wij in 2009 onze 
deuren op een prachtige, 

intieme locatie in Amsterdam 
Zuid. We heten u graag 
welkom in de wondere 
wereld van parfum en 

geur. Ook online kunt u  
onze parfums  

ontdekken 
en bestellen.

www.perfumelounge.nl

Lokaal kerstinkopen doen? Gezellig verlichte winkelstraten en prachtige etalages. Kom kerstshoppen in Amsterdam 
en ontdek hoe warm de Nederlandse winter aan kan voelen. Ontdek deze leuke exclusieve aanbieders.

CHRISTMAS SHOPPING - AMSTERDAM

Cornelis Krusemanstraat 25
1075 NC Amsterdam

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 hiernaast. Natuurlijk maken wij kosteloos deze advertentie op.

325 euro excl btw per plaatsing op basis van 5 plaatsingen.

Verwachte plaatsingsdata:
zaterdag: 26 november
zaterdag: 3 december | 10 december | 17 december | 24 december
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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


