
Welkom in winters…  

KAMPEN! 
Ook al is het soms guur en koud in de winter, Kampen straalt hartelijkheid 
en warmte uit. De sfeervol verlichte Oudestraat slingert door de 
monumentale binnenstad. De magnifieke skyline langs de rivier de IJssel 
kleurt goudgeel in de najaarszon en het rijp aan de bomen langs de IJssel 
geeft de stad een sprookjesachtige uitstraling.  

Deze hartelijkheid en warme sfeer vind je terug in de wintereditie van hét 
magazine van Kampen.  Heb je de succesvolle eerdere edities van dit 
magazine gemist? Blader ze door via deze link. 

Voor wie maken we dit magazine? Voor toeristen en recreanten die onze 
stad (gaan) bezoeken en voor alle inwoners die graag willen weten wat er 
te doen is in de stad. Dit glossy magazine wordt begin december 
gepresenteerd door de makers van Poort20 en BrugMedia. En daar houdt 
het niet op, want de zomereditie verschijnt begin mei 2023!  

Het magazine laat zien… 
... hoe mooi onze eeuwenoude Hanzestad Kampen is; 
... wat er allemaal te bezichtigen is aan cultureel erfgoed;  
... welke evenementen er georganiseerd worden; 
... hoe mooi en veelzijdig de omgeving van Kampen is; 
... waarom je Kampen zeker in de winter moet bezoeken! 

Doe je mee?  
In het magazine is ruimte voor jou als ondernemer om je te presenteren. De 
oplage is 10.000 exemplaren welke via strategische afgiftepunten worden 
verspreid in de gemeente Kampen en in de regio. Elke adverteerder die 
meedoet ontvangt minimaal 25 exemplaren. 

Winter ..én zomer*

Advertentie 2 pagina's 210 x 280 mm € 1.400 € 1.300

Advertentie 1 pagina 210 x 280 mm € 825 € 725

Advertentie 1/2 pagina 185 x 117,5 mm € 500 € 425

Advertentie 1/4 pagina 85 x 117,5 mm € 300 € 225

Trendplekje 1/6 pagina € 189 € 159
Enthousiast geworden? 

Meld je dan aan om mee te doen of neem voor meer 

informatie contact op met media-adviseurs: 

Barry Kiel 06 15 881 947 

Ineke Smits 06 15 881 933 

Of met de verkoop binnendienst van BrugMedia: 

038 3331027

Hoe kan ik meedoen? 

* Dit geweldige concept is een blijvertje, maar mogelijk gaan wij in de zomer nóg meer bereiken.      
Komend voorjaar wordt dat concept en de bijbehorende tarieven bekend. 

Winteractie!  
Besluit je deze editie mee te doen met een hele pagina of een spread? Dan 
betaal je voor een extra trendplekje elders in het magazine slechts €100 
(normaal €189). 

De tarieven zijn per plaatsing, exclusief BTW en inclusief opmaak. Voor het 
maken van een advertorial wordt een toeslag gerekend voor de tekstproductie 
en fotografie. De deadline voor aanlevering is maandag 21 november 2021. 

1/2 pagina  200 woorden en 1 foto   toeslag € 75 
1 pagina  350 woorden en 2 foto's  toeslag € 100 
2 pagina's  600 woorden en 3-5 foto's  toeslag € 175

Wintereditie DECEMBER 
Zomereditie MEI

https://visitkampen.nl/glossy-magazine-kampen

