
Hij komt, hij komt: 
die goeie ouwe Sinterklaaspuzzel!

sin puzzel

Doe mee,  
reserveren kan tot 

donderdag 3 november 

Meer informatie:
bel dan met 06-25127492

of mail naar: 

jasper-langenhuijsen@emdejong.nl

MOGELIJKHEDEN:
U plaatst een advertentie in onze Sintuitgave. 
Een deel van de advertentiekosten stelt u ter beschikking 
door een leuke prijs. De winkelwaarde van die prijs, zijn 
€ 50,-, € 175,-  € 300,- of € 500,- (afhankelijk van het for-
maat van de advertentie) brengen wij in mindering op de 
advertentiekosten. 

Zo houden we samen de kosten laag voor 
een actie met een hoge attentiewaarde!

Uitgeverij Em. de Jong komt graag tegemoet aan 
de vele verzoeken die ons bereiken om weer een 
Sinterklaas puzzel te plaatsen in dit weekblad. 

De Sintpuzzel wordt ge pu bli ceerd in de Stadsnieuws -
uitgave van 12 november (week 45).
Daarna kunnen alle puzzelaars aan de slag met hun speur-

tocht naar alle puzzel stukjes. Oplossingen inzenden kan net zolang 
als de goedheiligman in ons land is: dus tot en met maandag 5 de-
cember. Om de Sinterklaaspuzzel tot een  succes te maken, hebben 
we natuurlijk de hulp nodig van zoveel mogelijk adverteerders. Ook 
als u niet tot de vaste adverteerders van Stadsnieuws behoort, is 
het mogelijk om als bedrijf/onder nemer onderdeel uit te maken 
van de Sinterklaaspuzzel en zo aardig wat exposure te genereren. 
De duizenden deelnemers aan de Sintpuzzel  zullen namelijk alle 
advertenties tot in het kleinste detail moeten bekijken om te komen 
tot de oplossing. 
Voor meer informatie en/of aanmelding neemt u contact op met 
commercieel bladmanager Jasper Langenhuijsen via het e-mail-
adres: jasper-langenhuijsen@emdejong.nl
Vol verwachting klopt ons hart! 
Wij kijken dan ook uit naar alle mailtjes vanuit het bedrijfs leven!

TEAM STADSNIEUWS

Formaat (mm) tarief winkelwaarde  Netto
(per titel)  prijs investering

1/8 = 107 x 70 mm € 223,-  € 223,-

1/4 = 107 x 140 mm € 381,- € 50,- € 331,-

1/2 = 217 x 140 mm € 762,- € 175,- € 587,-

1/1 = 217 x 284 mm  € 1.085,- € 300,- € 785,-

2/1 = 452 x 284 mm  € 1.995,- € 500,- € 1.495,-

Bedragen zijn exclusief BTW

VERSCHIJNT IN WEEK 45


