
Effectief adverteren in de 
gemeente Steenbergen



Het best gelezen. Sinds 1881. Wij helpen u opvallen.
Bereik de inwoners van de gemeente Steenbergen

Steenbergse Courant is al meer dan 135 jaar hét vertrouwde 
medium voor de inwoners van de gemeente Steenbergen. Onze 
ledenedities hebben een bereik van zo’n 7.000 inwoners, onze 
huis aan huis-edities vallen in de bus op ruim 11.000 adressen. 
Twee keer per jaar verschijnt onze krant bovendien in een extra 
grote regionale oplage van ruim 35.000 exemplaren.

In het hart van de samenleving

Al onze uitgaven kunnen rekenen op een geïnteresseerd 
lezerspubliek, van mensen die zich betrokken voelen bij alles 
wat zich in hun directe leefomgeving gebeurt. Steenbergse 
Courant doet hier elke vrijdag uitgebreid verslag van, in woord 
en beeld, en staat in het hart van de lokale samenleving.

Opvallen

Offline adverteren is juist in deze digitale tijd weer een ideale 
manier om op te vallen en uw (potentiële) klanten te bereiken.

Wij informeren u graag over de verschillende formaten, 
aantrekkelijke tarieven, en de voordelen van frequent adverteren. 
Waaronder nog meer prijsvoordeel én redactionele aandacht.

Gratis ontwerp

Op basis van uw wensen verzorgen wij graag én zonder 
bijkomende kosten* de opmaak van uw advertentie(s). U 
profiteert hierbij sowieso gratis van onze jarenlange ervaring en 
vakkennis op het gebied van vormgeving.

 
* Op basis van redelijkheid.

Verspreidingsgebied

Het reguliere verspreidingsgebied van Steenbergse Courant 
beslaat de kernen Steenbergen, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, 
Kruisland, Welberg en De Heen. Onze huis aan huis-edities 
verschijnen ook bij alle inwoners van Sint Philipsland, die van 
oudsher veel van hun inkopen in Steenbergen doen.

Regio-editie

Twee keer per jaar komt Steenbergse Courant uit in een extra 
groot verspreidingsgebied. Dit gebied bestaat uit Steenbergen – 
Dinteloord – Nieuw-Vossemeer – Kruisland – Welberg – De Heen 
– Halsteren – Lepelstraat – Tholen – Poortvliet – Scherpenisse – 
Sint-Maartensdijk – Stavenisse – Sint-Annaland – Oud-Vossemeer 
– Wouw – Wouwse Plantage – Heerle – Moerstraten – Oud 
Gastel – Stampersgat – Fijnaart – Heijningen – Willemstad.

Advertentiemogelijkheden

Uniek voordeel

Een uniek voordeel van Steenbergse Courant is het moment 
dat onze lezers de krant ontvangen: op vrijdag of uiterlijk 
zaterdagmorgen, rondgebracht door eigen bezorgers.

Aan het einde van de werkweek en het begin van het weekend, 
gaan onze lezers er eens rustig voor zitten om het lokale nieuws 
tot zich te nemen. 

Extra hoge attentiewaarde

Daar kunt u, als ondernemer, uw voordeel mee doen! Uw 
advertentie in Steenbergse Courant mag hierdoor rekenen op 
een extra hoge attentiewaarde. 
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Contact Steenbergse Courant
Michelle Douw • T: 0167-565930 • M: 06 8146 5194 • E: michelle@steenbergsecourant.nl
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AFMETINGEN (BxH)

129 x 45 mm

62 x 45 mm

129 x 95 mm

263 x 195 mm

62 x 95 mm

129 x 195 mm

263 x 395 mm

BASISTARIEF*

* Genoemde tarieven zijn excl. btw voor een full color plaatsing. Voordeeltarieven mogelijk bij specials en/of meerdere plaatsingen.

UW TARIEF*

€ 112,50

€ 162,50

€ 247,50

€ 735,00

€ 1.250,00

€ 447,50

€ 162,50

Communicatieadvies:



ADVERTENTIE 1/1 PAGINA
263 x 395 mm

E 1.250,- 

ADVERTENTIE 1/2 PAGINA
263 x 195 mm

E 735,-  

ADVERTENTIE 1/8 PAGINA
129 x 95 mm

E 247,50  

Genoemde prijzen zijn excl. btw en geldig voor full color advertenties bij eenmalige plaatsing. Neem contact op voor voordeeltarieven bij meerdere plaatsingen.

ADVERTENTIE 1/16 PAGINA
LIGGEND
129 x 45 mm

E 162,50 

ADVERTENTIE 1/4 PAGINA
129 x 195 mm

E 447,50 

ADVERTENTIE 1/32 PAGINA
62 x 45 mm

E 112,50  

ADVERTENTIE 1/16 PAGINA
STAAND
62 x 95 mm

E 162,50  

ADVERTENTIE 1/32 PAGINA
62 x 45 mm

E 112,50

Genoemde tarieven zijn excl. btw voor een full color plaatsing. 


