Optimaal ontspannen met de Zomerkrant!
Wie aan de zomer denkt, denkt aan
zon. En aan strand, zee, reizen en op
zijn tijd een ijsje. Maar de zomer is
toch vooral de tijd om het even rustig
aan te doen. Om bij te komen van de
stressvolle tijd die achter je ligt, en je
weer voor te bereiden op de drukke
periode die komen gaat. Maar wat
doe je dan, in die lange tijd waarin
je agenda vooral lege pagina’s laat
zien? De mogelijkheden zijn legio.
De Tilburgse Koerier geeft alvast een
voorzet.

Op donderdag 27 juni verschijnt namelijk
de Zomerkrant als bijlage in de Tilburgse Koerier.
Met deze Zomerkrant kan iedereen voldoende
inspiratie opdoen om van de zomervakantie
een gezellige tijd te maken. De krant bevat
bijvoorbeeld een activiteitenagenda, leuke
puzzels en verschillende lezersacties. Er is
aandacht voor de Tilburgse Kermis, het nieuwe
Spoorpark en de Piushaven. Maar we geven
ook uittips voor de dorpen rondom Tilburg.
Een dagje slecht weer? In de Zomerkrant lees
je alles over leuke binnen activiteiten. Ook
handige tips en zomerse recepten ontbreken
niet. Kortom een bewaarkrant voor zowel de
thuisblijver als de vakantieganger.

Deze speciale bijlage is een uitgelezen mogelijkheid
voor u om uw klanten te bereiken, tegen aantrekkelijke
tarieven. Oplage: 86.400 exemplaren.
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1/8 pagina 130mm breed x 93mm
€ 275,1/4 S pagina 130mm breed x 189mm € 475,1/4 L pagina 263mm breed x 93mm
€ 475,1/2 S pagina 130mm breed x 382mm € 850,1/2 L pagina 263mm breed x 189mm € 850,1/1 pagina 263mm breed x 382mm € 1495,(speciale tarieven gelden alleen voor deze editie)

Prijzen inclusief full colour, exclusief BTW

Wilt u ook een advertentie plaatsen in deze bijlage, dan graag uw advertentieruimte tijdig reserveren.
De advertentie dient uiterlijk dinsdag 25 juni in ons bezit te zijn.

Bel voor meer informatie 013-5368805
of mail naar advertentie@tilburgsekoerier.nl

