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Het doel van ZUIDOOST&Meer is inwoners van stadsdeel Zuid Oost 

te informeren met lokaal nieuws, bestuurlijke informatie,  

wetenswaardigheden en evenementen als ook wijkgerichte en lokale 

adverteerders de mogelijkheid bieden buurtbewoners te bereiken. 

ZUIDOOST&Meer heeft een totale oplage van 40.000 exemplaren en 

verschijnt maandelijks bij de huishoudens in Zuidoost op de deurmat. 

Naast de huis-aan-huisverspreiding in ZUIDOOST&Meer verkrijgbaar 

bij vijfendertig distributiepunten in Amsterdam Zuidoost.

We maken niet alleen de wijkkrant voor Amsterdam Zuidoost!  

We maken ook folders, websites en andere kranten. En niet alleen 

voor ons zelf, ook voor jou! Neem contact met ons op om uit te vin-

den wat wij voor jou kunnen betekenen.

ZUIDOOST&Meer de 
krant van en voor  
Amsterdam Zuidoost! 

Maar er is meer...

43% van de bevolking heeft 
interesse in lokaal nieuws.
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Hoge lezers-blad binding:  
50% zou de HAH-krant  

(heel erg) missen.

56% daarvan gebruikt HAH-
krant (huis-aan-huis krant ) als 

informatiebron.

67% let op aanbiedingen  
van winkeliers in HAH-kranten 

waarvan 51% hiervan  
actie onderneemt.

HAH-kranten zijn een 
massamedium: 12 miljoen 
mensen lezen wel eens een 

HAH-krant.

7,7 miljoen Nederlanders lezen 
wekelijks een HAH-krant  

(Ook mensen met een Nee/
Nee-sticker).

82% van de lezers leest  
HAH-kranten uitsluitend op 

papier 18% (ook) digitaal.

Lezers van HAH-kranten 
bezoeken vaker winkels dan 

gemiddels.

52% van de lezers neemt  
actie n.a.v. advertenties in  

de HAH-kranten.

HAH-kranten worden intensief 
gelezen: 58% van de lezers leest 

driekwart of meer van een 
nummer.



Dekking in heel Amsterdam: Mediagroep Amsterdam
Mediagroep Amsterdam is een samenwerking tussen zes goed gelezen Amsterdamse huis-aan-huisbladen  die de handen in een 
slaan om Amsterdam als totaalpakket aan te bieden. ZUIDOOST&Meer, Zuid!, De Brug, Westerpost, Noord-Amsterdams Nieuwsblad 
en Kompas Regiokrant hebben een gezamenlijke oplage van bijna 290.000 exemplaren.
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Indien u de advertentie door ons wilt laten ontwerpen rekenen wij 10% extra kosten. 

Verspreidingsgebied

e.  giovanni@mediareps.nl
m.  06 - 524 33 721

t.   020 - 238 43 55 
Oplage  40.000 exemplaren

Hullenbergweg 413
1101CS Amsterdam

Advertentie Editie, verschijning WeekFormaat (bxh) DeadlineTarief

Advertentie tarieven 2021 Verschijningsdata 2021

1/1 pagina 265 x 395 mm  € 1.100,00 

1/2 pagina 265 x 195 mm (liggend), 130  x 395 mm (staand)  € 605,00 

1/4 pagina 265 x 95 mm (liggend), 130 x 195 mm (staand)  € 330,00 

1/8 pagina 130 x 95 mm (liggend), 63 x 194 mm (staand)  € 192,50 

1/16 pagina 130 x 45 mm (liggend), 63 x 96 mm (staand)  € 110,00 

1/32 pagina 63 x 46 mm  € 66,00 

1/40 pagina 50 x 46 mm  € 55,00 

1/80 pagina 50 x 21 mm  € 38,50

Februari editie: 21 januari 3 18 januari

Maart editie: 18 februari 7 15 februari

April editie: 25 maart 12 22 maart

Mei editie: 22 april 16 19 april

Juni editie: 27 mei 21 24 mei

Juli editie: 1 juli 26 28 juni

Augustus editie: 29 juli 30 26 juli

September editie: 2 september 35 30 augustus

Oktober editie: 30 september 39 27 september

November editie: 28 oktober 43 25 oktober

December editie: 25 november 47 22 november

Januari editie: 9 december 50 6 december

1/16 voorpagina 130 x 45 mm (liggend), 63 x 96 mm (staand)  € 275,00 

1/32 voorpagina 63 x 46 mm  € 165,00 

1/1 achterpagina 265 x 395 mm  € 1.750,00 


