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2019 - 7. JAHRGANG

DEN HELDER - EGMOND

Toeristen in de Kop van Noord-Holland worden als sinds 2012 op hun wenken bediend met KustNU, een trendy
tabloid. KustNU staat vol boeiende interviews, leuke weetjes, bijzondere fotografie en veelzijdige informatie over
evenementen en toeristische mogelijkheden. KustNU onderscheidt zich door z’n fraaie vormgeving en frisse eigentijdse uitstraling en wordt verspreid op ruim 60 punten in de Kop van Noord-Holland. Niet voor niets is KustNU het
meest gelezen gratis blad onder toeristen!

KustNU ook in het Duits, jaaroplage 50.000
KustNU richt zich ook op de Duitse gast. Dat doen we met KüsteJETZT. Met daarin per uitgave het mooiste
en beste wat de Kop van Noord-Holland onze Duitse gasten te bieden heeft.

Download
unser app!
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TexelNU voorjaar (50.000):
TexelNU zomer (100.000):
TexelNU winter (50.000):
TexelJETZT (35.000):
TexelNOW (25.000):

Download
onze app!
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Verse vis- en vleesspecialiteiten
met uitzicht over de vissershaven
van Wieringen.
www.restaurantbasalt.nl - Zie ook pagina 62
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De vijf TexelNU’s verschijnen in 2020:

De twee KustNU’s verschijnen in 2020:
KustNU zomer (125.000):
KüsteJETZT (50.000):

Niet geldig in combinatie met andere
Nicht gültig in Kombination mit anderen
McDonald’s aanbiedingen. Alléén geldig
McDonald's
Angeboten.
Nur Gültig
bei Abgabe
tegen
inlevering
van deze
waardebon
bĳ
dieses Gutscheins
bei McDonald’s
Alkmaar:
McDonald’s
Alkmaar:
Centrum, Oost
en
Centrum,
West, Den
Helder: Centrum
West,
Den Oost
Helder:en Centrum
en McDrive
en McDrive Heerhugowaard
en Schagen
einschließlich 31-10-2019.
Heerhugowaard
en Schagen
tot en metbis31-10-2019.

Zomer 2019, 8e jaargang
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TexelNU Krant, jaaroplage 260.000, vijf edities in drie talen
TexelNU bestaat sinds 2007! Vanaf de start is de TexelNU Krant een succesnummer. Populair bij toerist én Texelaar.
Een dikke krant die drie keer per jaar in een Nederlandse uitgave verschijnt en nog een keer in een Duitse en een
Engelse editie. Boordevol opmerkelijke verhalen over het eiland en de Texelaars. TexelNU gaat voor echt Tessels:
met insidertips en opmerkelijke verhalen. De onderwerpen worden vanuit een bijzondere invalshoek belicht, waardoor
de lezer Texel op een andere manier leert kennen. En juist dat maakt deze krant ook zo aantrekkelijk voor de Texelaar zelf. De gratis krant wordt verspreid via een groot aantal meeneempunten op drukbezochte locaties, waaronder
de TESO-boot. De krant is tevens te bestellen via onze webshop.
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GRATIS VOOR TEXELLIEFHEBBERS
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KustNU Krant, jaaroplage 125.000
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Niet geldig in combinatie met andere
McDonald’s aanbiedingen. Alléén geldig
tegen inlevering van deze waardebon bĳ
McDonald’s Alkmaar: Centrum, Oost en
West, Den Helder: Centrum en McDrive
Heerhugowaard en Schagen tot en met 31-10-2019.
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Verschijningsdata onder voorbehoud

Advertorials:

Verschijningsdata onder voorbehoud

Advertorials: + € 275 bovenop advertentietarief
Advertorials zijn uitsluitend mogelijk voor een halve of hele pagina

Advertorials:

TEXELNU IS
VERKRIJGBAAR OP RUIM
130 LOCATIES OP TEXEL.
Surprising island

Alle prijzen zijn excl. BTW en vormgeving van uw advertentie.

Advertorials: + € 275 bovenop advertentietarief
Advertorials zijn uitsluitend mogelijk voor een halve of hele pagina

Opmaakkosten bedragen 50 euro per uur.

Alle prijzen zijn excl. BTW en vormgeving van uw advertentie.
Opmaakkosten bedragen 50 euro per uur.

KUSTFinder helpt je door de Kop van Noord-Holland
Ken je KUSTFinder al? Wij ontwikkelden voor ons merk KustNU een app waarin jouw bedrijf goed vindbaar is voor bezoekers.
KUSTFinder tipt toeristen over de leukste bedrijven en locaties in de Kop van Noord-Holland. Snel te vinden via een kaartje of een
zoekmenu. De app zorgt voor de optimale verbinding tussen de papieren KustNU-krant en online presentaties van jouw bedrijf of
product. Je kunt ook kiezen voor een vermelding in KUSTFinder in combinatie met een van onze mediapakketten.
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Tarieven KUSTFINDER app:
Vermelding per categorie: 			
Elke extra categorie: 				
Maken foto’s ten behoeve van de app:		

Bel of mail met Zilte Zaken:
Bart Ambriola

Ronald Biesboer

Willemsoord 29
1781 AS Den Helder
T (06) 51 07 06 79
bart@ziltezaken.nl

Emmalaan 66A
1791 AV Den Burg
T (06) 27 11 42 36
ronald@ziltezaken.nl

€ 250
€ 150
€ 150

Per vermelding vijf foto’s (minimaal 1-2 MB) inclusief omschrijving,
NAW-gegevens, navigatie, bellen, mailen en doorlink naar eigen website.

www.ziltezaken.nl

www.ziltezaken.nl

