Mediakaart
Heemstede In Kaart (HIK) is hét glossy magazine
voor en door Heemstedenaren. Met haar opvallende
en luxueuze uitstraling een lust voor het oog. HIK
brengt Heemstede in kaart met nieuws, portretten en
reportages van gemeentegenoten. De lezer wordt op de
hoogte gebracht van al het moois wat de gemeente
te bieden heeft. HIK biedt daarnaast een podium
aan lokale ondernemers. Maak heel Heemstede en
omstreken bekend met uw dienst of product door
een bijdrage aan het magazine. Deelname is mogelijk
op vele verschillende manieren, zoals een advertentie,
reportage of productpresentatie. HIK wordt huis-aanhuis verspreid, uitgezonderd adressen met ja/nee- en
nee/nee-stickers. Tevens wordt het magazine gratis
verspreid via sportclubs, banken, zorgpraktijken, de
gemeente en de bibliotheek van Heemstede.
Lezersprofiel: HIK is een glossy magazine voor de
welgestelde en ondernemende Heemstedenaar.
Ze werken hard, maar nemen ook ruim de tijd voor
een goed glas wijn of een smakelijk diner met hun
familie en vrienden. Ze geven hun geld graag uit aan
kwalitatief hoogwaardige producten en verre reizen.
Meer dan de helft van de inwoners van Heemstede is
boven de 45 jaar en de man-vrouwverdeling is
ongeveer gelijk.
Oplage: 8.000 exemplaren
Formaat: 250 x 350 mm (staand)
Aantal pagina’s binnenwerk: 48 pagina’s
Verschijningsfrequentie: 1x per kwartaal

Inhoud magazine

Advertentie

In onderstaande rubrieken is het mogelijk
om ruimte te reserveren, of kies voor een
advertentie op de backcover of een van de
twee binnencovers.

Zet uw bedrijf in de schijnwerpers met een full
colour advertentie in ons magazine.
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Cover story
Financieel
Wonen
Sport
Onderwijs
Reizen
Media
Online
Juridisch
Business
Kids
Culinair
Beauty & Gezondheid
Mode
Lifestyle
Kunst & Cultuur
Society
Agenda

Binnenzijde cover (voor of achter)
Hele pagina
Halve pagina

€ 1.000,€ 750,€ 350,-

Bedrijfspresentatie
(incl. interview & opmaak)

Belicht uw bedrijf met een advertorial of kies
voor een geheel verzorgde reportage van
uw bedrijf in ons magazine.
Hele pagina
Spread (2 pagina’s naast elkaar)

€ 850,€ 1.150,-

Nieuwe foto’s laten maken?
Een portret- of teamfoto
Een korte bedrijfsimpressie inclusief
team- of portretfoto

€
€

75,125,-

Verschijningsdata
Meer informatie?
Kids Marketeers
info@kidsmarketeers.com/023 303 03 60
Remco Meijer
info@remcoproductions.nl/06 55 80 54 70

De prijzen van advertorials zijn inclusief
redactie en vormgeving. Genoemde
prijzen zijn exclusief btw.

Maart
Juni
September
December

Verspreidingsgebied (8.000 stuks)
•
•
•

Huis aan huis in de volgende postcodes*:
2102, 2104, 2105, 2106
Postcode 2101 bij alle bedrijven*
500 stuks liggen o.a. bij het gemeentehuis

*Uitgezonderd brievenbussen met stickers

