sin puzzel

Hij komt, hij komt terug:
die goeie ouwe Sinterklaaspuzzel!
Uitgeverij Em. de Jong komt graag tegemoet aan de vele
verzoeken die ons bereiken om weer een Sinterklaaspuzzel
te plaatsen in dit weekblad.

G

ezien de vele enthousiste
reacties op de vorm en in
houd van de eerste uitga
ve onder onze verantwoordelijk
heid mogen we concluderen dat
Stadsnieuws Tilburg nog altijd
springlevend is en veel enthousi
asme oproept onder de inwoners
van deze gemeente. Vanuit die
traditie mag de altijd redelijk pit
tige Sintpuzzel niet ontbreken!
Hij komt, hij komt dus terug: die
goeie ouwe Sinterklaaspuzzel!
De Sintpuzzel wordt ge
pu
bli
ceerd in de Stadsnieuwsuitgave

van 13 november (week 45).
Daarna kunnen alle puzzelaars
aan de slag met hun speurtocht
naar alle puzzelstukjes.
Oplossingen inzenden kan net
zolang als de goedheiligman in
ons land is: dus tot en met zon
dag 5 december.
Om de Sinterklaaspuzzel tot een
succes te maken, hebben we na
tuurlijk 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 genere
ren. De duizenden deelnemers
aan de Sintpuzzel zullen name
lijk alle advertenties tot in het
kleinste detail moeten bekijken
om te komen tot de oplossing.
Voor meer informatie en/of aan
melding neemt u contact op met
commercieel bladmanager Arno
Oldenburg via het e-mailadres:
arno-Oldenburg@emdejong.nl
Vol verwachting klopt ons hart!
Wij kijken dan ook uit naar alle
mailtjes vanuit het bedrijfsleven!
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sin puzzel
In week 45 geven wij de nieuwe Sintpuzzel
uit; een niet te missen, opvallende puzzelactie in Stadsnieuws Tilburg. Lezers bieden
we leuk tijdverdrijf en kans op prijzen, aangeboden door lokale ondernemers zoals u.
U profiteert van de bijzonder grote attentiewaarde van deze actie.
HOE ZIET DEZE SPECIAL ER UIT?
De puzzel bestaat uit fragmenten van ad
vertenties; bijvoorbeeld die van uw bedrijf.
Puzzelaars zoeken naar uw advertentie en noteren
uw bedrijfsnaam als onderdeel van de oplossing.
Dat betekent voor u dubbele attentiewaarde!
HOE DOET U MEE?
U plaatst een advertentie in onze Sintuitgave.
Daarnaast kunt u een deel van de adverten
tiekosten verkleinen, door het ter beschikking
stellen van een leuke prijs. De winkelwaarde van die
prijs, zijnde € 50,- € 100,- € 175,- of € 300,- (afhankelijk van het formaat van de advertentie) brengen
wij in mindering op de advertentiekosten.
Zo houden we samen de kosten laag voor
een actie met een hoge attentiewaarde!
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Doe mee,
reserveren kan tot
woensdag 3 november

VERSCHIJNT IN WEEK 45
Formaat (mm)
tarief
winkelwaarde
(per titel)		
prijs

Netto
investering

1/8 = 107 x 70 mm

€ 250,-

€

50,-

€ 200,-

1/4 = 107 x 140 mm

€ 425,-

€ 100,-

€ 325,-

1/2 = 217 x 140 mm

€ 770,-

€ 175,-

€ 595,-

1/1 = 217 x 284 mm

€ 1195,-

€ 300,-

€ 895,-

Bedragen zijn exclusief BTW

Meer informatie:
bel dan met 06-25127492
of mail naar:
arno-oldenburg@emdejong.nl

