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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. 

EW



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

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    264.100 (NPM 2020-II)
Frequentie   50 edities per jaar

Verspreiding
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De ruime opzet van het park, de luxe vakantiehoeves, de uitgebreide 
voorzieningen en de centrale ligging midden in een uniek stukje 
natuur van Nederland, maken Bungalowpark De Heihorsten 
een bijzonder project met zeer goede vooruitzichten.

Bungalowpark De Heihorsten 
Bosrandweg 6, Someren 
T.  +31 (0) 493 745 467parkdeheihorsten.nl

3	 Traditioneel gebouwde vakantiehoeves 

3	 Gevarieerd aanbod aan types en luxe opties

3	 Riante kavels op eigen grond

3	 Gelegen in een schitterend natuurgebied

3	 Alles tot in detail geregeld, van verhuur tot beheer

3	 Vast rendement mogelijk

3	 Professionele verhuurpartner: Roompot Vakanties

Prijzen vanaf € 227.600,- v.o.n. ex BTW

Interesse?  Maak een vrijblijvende afspraak voor een 
individuele bezichtiging, telefonisch of via onze site.

Uw eigen vakantiehoeve
in de Brabantse natuur

21 november
OPEN DAG

(op afspraak)

De ruime opzet van het park, de luxe vakantiehoeves, de uitgebreide 

Tip: bezoek het 
infocentrum, 

de modelwoningen 
en de omgeving!
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Formaten
1/4 pagina 88 mm br x 102 mm hg
1/2 pagina 180 mm br x 102 mm hg
1/1 pagina 180 mm br x 240 mm hg

1/4 €  1.461
1/2 €  2.906
1/1 € 5.827

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

Tarieven



Drukprocéde: offset
Papiersoort omslag: 80 grams houthmat mc
Papierssoort binnenwerk:  57 grams gepigmenteerd offset
Afwerking:  geniet gebrocheerd
Kleursysteem:  CMYK
Beelresolutie:  300 DPI
Afloop:  5 mm rondom

Technische 
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

Verkoop
Johan van Dijk
jvandijk@zadkinemedia.nl

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

Contact


