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SPEURDERS



De Telegraaf is één van de belangrijkste mediamerken van Nederland. Een instituut 
in het medialandschap. De Telegraaf heeft een enorm bereik en staat met 50% 
van de Nederlandse bevolking in contact. Met nieuws uit binnen- en buitenland. 
Achtergrondverhalen op het gebied van de actualiteit, sport, de financiële wereld 
en entertainment.

De Telegraaf

Bereik
Bereik zaterdag:    1.475.400 lezers per uitgave

Merkbereik print/online :   7,8 MLN per maand

VIDEO PLAYS:    25 MLN
SOCIAL VOLGERS:   1.8 MLN



Een landelijk dagblad met 
écht landelijke dekking
De Telegraaf biedt als landelijk dagblad een écht landelijke dekking
een efficiënte én effectieve oplossing voor adverteerders om hun boodschap 
impactvol onder de aandacht te brengen van vele doelgroepen.

Onafhankelijk & uitgesproken
De Telegraaf heeft een groot bereik en staat met ruim 50% van de Nederlandse 
bevolking in contact. In duidelijke taal, dichtbij de lezer. Via print en digitaal.

24 uur per dag actueel
Nieuws uit binnen- en buitenland. Achtergrondverhalen op het gebied van 
actualiteit, sport, de financiële wereld en entertainment.

Voor gespreksbepalers
De Telegraaf bepaalt het gesprek. Durft een duidelijke mening te hebben. En is 
er dus voor mensen met een duidelijke mening. Die stelling nemen en ergens 
voor staan.



Impressie



Tekst     ma-vr: e 3,91 za: e 5,08
Met beeld      ma-vr:  e 6,70 za: e 8,69

1. De advertentie wordt compact gezet over één kolom (= 41 mm) met een  
minimum van drie regels (ca. 10 mm), in een standaard (7-punts) letter.

2. Uw advertentie met tekst met vormgeving en/of foto/logo, minimaal 10 mm.  
U ontvangt een proefdruk en prijsopgaaf.

3. De FC-advertentie wordt kant-en-klaar door u aangeleverd en wordt geplaatst over  
één kolom (= 41 mm) of twee kolommen (= 86 mm). Het tarief is gebaseerd op  
millimeters per kolom.

4. Uw advertentie zal op uw verzoek ook online zichtbaar zijn op bijzonderezaken.nl. 
De site waar ook de adverteerders van NRC Handelsblad, EW, Seasons, Plus,  
Knipmode, KnipKids, ZIN magazine samenkomen en de lezers voorzien  
van uw aanbod/producten.

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

Staffelkorting:  6x 5%
  12x 10%
  24x  20%
  52x 30%
Uitgesloten van verdere kortingen

Tarieven Speurders

Opmaak: als service maken wij kostenloos uw advertentie op.



Editie maandag Donderdag voor 12.00 uur
Editie woensdag Maandag voor 14.00 uur
Editie donderdag Dinsdag voor 14.00 uur
Editie vrijdag Woensdag voor 14.00 uur
Editie zaterdag Donderdag voor 12.00 uur

Sluitingstijden



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


