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CHRISTMAS SHOPPING 
ROTTERDAM
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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 Rotterdam-
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 
“Groot Rotterdam”
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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 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:
• 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.
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Wilt u ook in het Rotterdamkatern staan? Neem contact op met info@zadkinemedia.nl - Telefoon 010 - 436 91 24 - www.zadkinemedia.nl

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

CHRISTMAS SHOPPING - ROTTERDAM

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

hetderdeservies.com

HERIZ

Modern en klassieke tapijten
Reiniging en restauratie

Eigen import

Goudsesingel 214 • Rotterdam
T. 010 41 44 002 

heriztapijten.nl

JUMBO GOLF

Verras uzelf of uw 
partner met deze 
Superdeal golftrolley
van Motocaddy 

voor e169,99 

of met de exclusieve 
Titleist tour cart bag.

Cor Kieboomplein 111 
Rotterdam
T. 010 292 0280

 

jumbogolfwereld.nl

SECRID BRANDSTORE

Iconische wallets ontworpen en gemaakt in Nederland. 
Ontdek de collecties en personaliseer uw wallet in de 

Brandstore.

Meent 2 • Rotterdam
T. 010 311 8422 

secrid.com

SECRID 
BRANDSTORE

Iconische wallets 
ontworpen en gemaakt 
in Nederland. Ontdek de 
collecties en 
personaliseer uw wallet 
in de Brandstore.

Meent 2  • Rotterdam
T. 010 311 8422 

 secrid.com

ANTIEK GALERIE  “AAN DE BRUMMELKANT”

De Antiek Galerie in Stadskanaal is bekend om haar 
prachtige collectie antiek uit de 18e en 19e eeuw. Wij zoeken 

steeds naar de mooiste voorwerpen die ook u 
emotioneel kunnen beroeren. Wij 

zijn gespecialiseerd in 
Hollands zilver 

- kristal - tin 
- Judaica en 

divers.  Tevens 
is er een 

permanente 
expositie van 

zeldzame 
antieke 
zilveren 

Judaica.  

Brummelkant 5 • Stadskanaal. 
antiek-brummelkant.nl

MIRJAM JANSEN EN JOHN ZEINER

Kunstenaars uit Milsbeek geïnspireerd door mens, dier en 
landschap. Mirjam: ontwerper van de Ordina Open trofee, 

genomineerd. Kunstenaar van het Jaar. John: genomineerd 
Europa prijs, Oostende.  

mirjamjansen.nl  
johnzeiner.nl 
art-in-one.nl

CATWALK

aan de rand v.h. 
centrum van Oss, 
vindt u bijzondere 
dameskleding 
voor de zelfstan- 
dige, 
onafhankelijke 
vrouw. Merken : 

 DP-Jeans, Didier 
Parakian, Tandem, 
Jean-Paul, la 
Fee Maraboutee 
,Transit enzovoort.
Kom gezellig 
binnenkijken, 
drink  een 
kopje koffie en 
parkeer voor 
de deur!!

catwalkoss.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

angelesnieto.nl

CASA D’ITALIA

Casa d’Italia biedt exclusieve producten 
uit alle delen van Italië, verzorgt catering 

en organiseert wijnproeverijen. Voor 
dagelijkse heerlijkheden maar ook 

seizoensgebonden delicatessen, zoals de 
alombekende Panettone ( kerst gebak). 

Ook voor Uw relatiegeschenken en 
bijzonder keramiek. 

 Leusderweg 218 • Amersfoort 
T.  033-4612713  

casaditalia.nl

ATELIER DE BRUIJN

Atelier de Bruijn is gevestigd  in het centrum van het 
mooie vestingstadje Hulst. Wij zijn gespecialiseerd in het 
ontwerpen van unieke sieraden én horloges. Hierbij wordt het 
ambachtelijke afgewisseld met Hi-Tech CAD-CAM  technieken. 

Lange Nieuwstraat 30 • Hulst 
T. 0114-310473 • info@atelierdebruijn.nl

Uit de “Gerardus” collectie 18 karaats 
rosé gouden horloge met gouden 

wijzerplaat. Mechanisch automatisch 
uurwerk, saffier glas en bodem.

atelierdebruijn.nl

GLASKUNST-ATELIER AWABA

Objecten volgens strak, 
origineel ontwerp.

Velhorstlaan 6 • Spijkernisse
T. 06 20 666 048

awaba.nl

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.

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

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

Tarieven



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


