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2017: Leven en beleven
in het Groene Hart

Tarieven gecombineerd adverteren

U adverteert in de zomer- en wintereditie 2017 van Mijn Hollands Groene Hart
en ook op de website www.groene hart.nl het hele jaar door.

Oplage magazine 20.000. Gratis verspreid via VVV’s, TIP’s, restaurants, hotels
en recreatieve trekpleisters in het Groene Hart en de grote steden eromheen.
www.groenehart.nl werd in 2016 bezocht door 200.000 unieke bezoekers.

Voor meer informatie: www.groenehart.nl/verken-het-groene-hart/magazine
of bel:
Verkoop Merk en Marketing 0348 74 59 42
Jacqueline Engelhard 06 81 23 01 67
Daniëlle Verweij 06 15 14 00 08
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In 2017 adverteren in
Mijn Hollands Groene Hart en

op de website www.groenehart.nl

Nieuw magazine ! Ook online te lezen op groenehart.nl

Groene HartGroene Hart
Mijn Hollands

De 20.000 gratis exemplaren vinden gretig hun aftrek 
bij VVV’s, TIP’s, restaurants, hotels en recreatieve trek-
pleisters. Ook online op www.groenehart.nl (200.000 
unieke bezoekers) wordt het magazine opvallend vaak 
gelezen.

Mijn Hollands Groene Hart biedt als enige regionale 
tijdschrift alles over ‘leven en beleven in het Groene 
Hart’ met: de allerleukste uitjes, bijzondere verhalen 
over inwoners en ondernemers, unieke natuurfoto’s, 
tongstrelende streekproducten, de mooiste exposities en 
gezellige evenementen.
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De pracht van het Groene Hart staat centraal in het magazine Mijn Hollands Groene Hart. 
Na twee edities in 2016 (zomer en winter) kunnen we concluderen dat deze
nieuwkomer een schot in de roos is.

U adverteert op twee podia tegelijk: in het nieuwe ‘feel good’ magazine én online op 
www.groenehart.nl. Een sterke combinatie! Doet u mee? Dat kan nu al vanaf 195 euro!
Kijk voor alle tarieven op de achterzijde.


