Badkoerier informatie

2019

Het best gelezen toeristenmagazine van Zeeland

Vanaf Pasen t/m de herfstvakantie aan het begin van iedere maand een nieuwe editie
met veel Duitstalige pagina’s.
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• De Badkoerier komt uit in West Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren / de Bevelanden en Schouwen-Duiveland /
Goeree-Overflakkee. Totaal 22 edities in drie regio’s met een oplage van minimaal 500.000.
• Inclusief 1 volledig Duitstalige editie met een oplage van 55.000, verdeeld over Walcheren / de Bevelanden
en Schouwen-Duiveland / Goeree-Overflakkee.
• Walcheren / de Bevelanden oplage 165.000 en Schouwen-Duiveland / Goeree-Overflakkee oplage 140.000.

www.badko
erier.nl

• Altijd een actueel overzicht van evenementen, attracties, tentoonstellingen en een uitvouwplattegrond van de regio.
• Verspreiding via alle VVV’s en adverteerders o.a. toeristenbureaus, hotels, bungalowparken, verhuurkantoren,
musea, rondvaartboten, supermarkten en campings.
• De Badkoerier biedt de toeristen in samenwerking met Fietsnetwerk.nl - één van de grootste aanbieders van
thematische fietsroutes in Nederland - de mooiste fietsroutes door Zeeland. De routes stonden in 2018
in de top 10 van meest gebruikte Fietsnetwerk routes via de app / site.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW

Adver tentie seizoensaanbieding 8 edities inclusief de volledig Duitstalige special
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Sluit je aan als stopplek bij een Badkoerier fietsroute.
Tijdelijke Badkoerier aanbieding: e 225,- per route per jaar! Normaal e 450,-.
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website badkoerier.nl

Formaat 300 x 250 (de medium rectangle) liggend
Per regio:
per jaar € 200,Zeeland:
per jaar € 400,-

(met zo’n 86.500 bezoekers in 2018)

Formaat 234 x 60 (half banner) liggend
(rechtsboven op Badkoerier pagina)
Zeeland
€ 800,-

* Vraag naar de mogelijkheden om in een extra regio, editie of op een speciale plaats
te adverteren.
* Wanneer u wel graag Badkoeriers wilt ontvangen om uit te delen, maar adverteren voor u niet
interessant is, kunt u vanaf € 175,- meegaan als fan (zie voorwaarden: badkoerier.nl). U krijgt
daarvoor een vast aantal Badkoeriers om uit te delen aan uw gasten.
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Hèt toeristenmagazine
van Zeeland

De Oosterschelde is een getijde gebied waar bij
laag water zeehonden op
de zandbanken neerstrijken. De zeehondensafari
tochten vanuit Zierikzee
en Sint-Annaland zijn op getijde gepland en zo kunnen
we de zeehonden
op 50 meter afstand zien liggen. Duur v.d. vaartocht:
2 - 2,5 uur

Volwassenen
Kinderen 4 t/m 11 jaar
Kinderen t/m 3 jaar

Zeeuws-Vlaanderen
International Nieuwvliet
Tel. 0117 371233
international@ardoer.com

Walcheren / de Bevelanden

Nationaal Park De Oosterschelde

Volg ons:

Noord-Beveland

De Paardekreek Kortgene
Tel. 0113 302051
paardekreek@ardoer.com

Zuid-Beveland
Scheldeoord Baarland
Tel. 0113 639900
scheldeoord@ardoer.com
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Bladmanager:
Nathalie Doens
nathalie@pietersmedia.nl
0117 377170

Julianahoeve Renesse
Tel. 0111 461414
julianahoeve@ardoer.com
De Zeeuwse Kust Renesse
Tel. 0111 468282
zeeuwsekust@ardoer.com

Walcheren

Advertenties:
Marten Klop
marten@badkoerier.nl
06 10993154

Schouwen-Duiveland
Duinoord Westenschouwen
Tel. 0111 658888
duinoord@ardoer.com
Ginsterveld Burgh-Haamstede
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ginsterveld@ardoer.com
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