Advertentietarieven 2014
Bereik uw doelgroep in de Zaanstreek
Met UITdezaanstreek weet u zeker dat uw bedrijf gezien wordt. Naast een advertentie of artikel in het goed gelezen
magazine, kunt namelijk ook een banner plaatsen op www.zaanstreek.nl of op de UIT-app. Een combinatie van print en
online is ook mogelijk. Zo weet u zeker dat u uw doelgroep optimaal bereikt.

Magazine
advertentie
Uiterlijk & Welzijn

Ook met uw winkel in UITdeZaanstreek? Neem contact op met de redactie.

Karin Geers gaat voor de Beauty Award 2014
Het Instituut voor huidverzorging Karin Geers aan de Zuiddijk in
Zaandam gaat meedingen naar de Beauty Award 2014.

Eten en drinken

een uitstekende representante voor
de professionele schoonheidsbranche zijn. Kennis van ondernemen,
PR, marketing, opleiding, training
en vakinhoud moeten uitmuntend
scoren. Naast het oordeel van de
vakjury zal ook een zogenoemde
‘Mystery Guest’ die ‘undercover’
een behandeling ondergaat, de
professionaliteit van het instituut
beoordelen.

De Beauty Award is een initiatief van
Beauty Trade Professionals en vakmagazine KOSMETIEK en is al aan
de vijfde editie toe. Als kanshebber
moet je een allround vakvrouw en

Met haar zevenentwintig jaar ervaring heeft Karin Geers er alle vertrouwen in dat haar instituut zal worden
genomineerd voor de Beauty Award.
Dat vertrouwen wordt ook ingege-

Instituut voor huidverzorging
Karin Geers

shop! Onder de begeleiding van een
professionele kok, een goed glas
wijn en een ontspannen sfeer bereidt
u de beste gerechten. Na het koken
staat er een gezellige gedekte tafel
klaar, waar u van uw eigen creaties
gaat genieten. De kookshops zijn
geschikt voor groepen van acht tot
zeventig personen. Voor groepen
kleiner dan acht personen is er een
apart programma opgesteld. Voor
meer informatie en een sfeerimpressie zie www.lustculinairgenieten.nl.

Zuiddijk 24
1501 CL Zaandam
T: 075 670 47 84
E: info@karingeers.nl
W: www.karingeers.nl
Openingstijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

gesloten
09.00 - 17.30 uur
09.00 - 17.30 uur
09.00 - 21.00 uu
09.00 - 17.30 uur
09.00 - 17.00 uur

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op via
onderstaand telefoonnummer of
e-mail voor een afspraak!
Behandelingen worden door de
meeste zorgverzekeraars vergoed.
Voetreﬂex Zaandam
Conradwerf 179
1505 KB Zaandam

T: 075-77 27 169
E: info@voetreﬂexzaandam.nl
I: www.voetreﬂexzaandam.nl

Lust is een jong en dynamisch
Zaans bedrijf dat zich dagelijks
bezighoudt met verzorgen van
lunch en catering en het organiseren van kookworkshops. Op professionele wijze nemen zij uw zorg uit
handen. De twee vestigingen van
Lust, de kookstudio in Zaandam en

de productiekeuken voor catering in
Wormerveer, lenen zich voor diverse
gelegenheden. Van een eenvoudige
tot uitgebreide lunch, een besloten
high-tea, high-wining, wijnproeverijen, private dining en kookworkshops. De kookstudio van Lust is
tevens te huur.
Kookworkshops
Binnenkort een bedrijfs- of
afdelingsuitje, vrijgezellenfeest of
zomaar een gezellige avond met
vrienden? Organiseer een kookwork-

Speciaalzaak in franse kaas en wijn

Voetreflex Zaandam
Heeft u lichamelijke
of emotionele klachten?
Dan is Voetreflextherapie een
veilige manier om uw lichaam
en geest de kans te geven weer
in balans te komen.

De catering van Lust is altijd op
maat, want geen feest is hetzelfde!
De service van Lust kenmerkt zich
door een persoonlijke aanpak waarbij zij graag met u meedenken.

Culinair genieten bij u thuis, op
het werk, of bij Lust in de Zaanse
Chocoladefabriek! Lust verzorgt uw
kookworkshop, catering of lunch
tot in de puntjes.

winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice

Lust Kookstudio
Westzijde 172d
1506 EK ZAANDAM
T: 075 631 88 01
Lust Catering
Kikkertweg 24
1521 RG Wormerveer
T: 075 616 15 39

Geopend op donderdag,
vrijdag en zaterdag

Karin Geers
Hannah Bindweefselmassage
Neoderma biopeeling
Medex mesotherapie
Acne-specialisatie
Permanente make-up
Electrische epilatie
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E: info@lustculinairgenieten.nl
W: www.lustculinairgenieten.nl

Instituut voor huidverzorging

Zuiddijk 24
1501CL Zaandam
T: (075) 670 47 84
E:info@karingeers.nl
I: www.karingeers.nl

15%
6x

Ook met uw horecagelegenheid in UITdeZaanstreek? Neem contact op met de redactie.

Lust culinair genieten: tot in
de puntjes verzorgd!

ven door de kwaliteit van de medewerkers en de vele gespecialiseerde
behandelingen. Die behandelingen
liggen steeds meer op het terrein
van de huidverbetering en huidverzorging. De missie van het instituut
is om die reden dan ook: Laat uw
huid onze zorg zijn. Elke behandeling
bestaat uit: analyse, de behandeling,
coaching en begeleiding. De laatste
twee moeten er voor zorgen dat de
cliënt ook thuis de verzorging voortzet met werkzame producten. De
zorg houdt dus niet op bij de uitgang
van het instituut.

Instituut voor huidverzorging Karin
Geers bevindt zich in een karakteristiek pand aan de Zuiddijk in
Zaandam. Naast gediplomeerd
schoonheidsspecialiste zijn de medewerkers ook allen hannah-huidcoach.
Dit houdt in dat zij gespecialiseerd
zijn in huidverbetering. Samen met
haar team heeft Karin Geers zich
ingeschreven voor de categorie:
‘Beautysalon van het jaar’.

1x

10%
3x

Guisweg 19 • 1544 AG Zaandijk
Mobiel: (+31) 06 20037963
E-mail: info@allemanja.nl
www.lecockelon.nl Zuideinde 38, Koog aan de Zaan

Website: www.allemanja.nl

Formaten binnenzijde omslag: 1/4, 1/2 (of 1/1).
Hiervoor geldt een toeslag van 15% op tarieven
voor 1/6 en 1/3 pagina.
Vanaf 3 advertentieplaatsingen keuze uit:
- gratis banner op www.zaanstreek.nl
- gratis appvertentie
- gratis redactioneel artikel

Magazine
redactioneel

•3
 maanden een
advertentie in UIT

Advertorial 100,* Gratis bij 2 advertenties.
Wonen

• Eenmalig een advertorial

Ook met uw woning in UITdeZaanstreek? Neem contact op met de redactie.

Snel en makkelijk huren in
hartje Zaandam
Kies voor sfeer, een modern karakter en natuurlijk het gemak van vele winkels,
uitgaansmogelijkheden én het station Zaandam op één minuut lopen. Kies voor
een vrije sector huurappartement aan het Ankersmidplein.
Open huis 7 december
Ankersmidplein
Kom op zaterdag 7 december naar
het Open Huis van de woningen aan
het Ankersmidplein. Je woont midden
in het centrum van Zaandam, levendig en centraal. Oppervlaktes beginnen bij 104 vierkante meter, dus je zit
er hier riant bij. De prachtige raampartijen bieden veel licht én uitzicht
op de gezellige nieuwe gracht en de
opvallende, speelse gebouwen eromheen. Je kunt hier al een driekamerappartement huren vanaf 835 euro!

met meer dan 4300 woningen in het
noordelijk deel van de Randstad. De
woningen die Ymere aanbiedt zijn
direct beschikbaar, je woont er vaak al
binnen enkele weken. En heel prettig:
je betaalt geen bemiddelingskosten,
hoge inschrijfkosten of borg. Bij een
woningcorporatie huur je voor een
goede prijs, met heldere voorwaarden. Om in aanmerking te komen
moet men een gemiddeld inkomen
hebben vanaf 2800 euro bruto per
maand (inclusief vakantiegeld en
eindejaarsuitkering).

De voordelen van huren bij Ymere
Ymere is een woningcorporatie

Kijk voor meer informatie over de
beschikbare appartementen op

•3
 maanden een banner op
de website
• 3 maanden een appvertentie

Nu €499,www.ymere.nl/openhuis of neem
contact op met Ymere via
vrijesectorhuur@ymere.nl of
telefonisch via 088 000 89 00.

Vraag naar de andere combinatietarieven.

Ymere
T: 088 000 89 00
E: vrijesectorhuur@ymere.nl
W: www.ymere.nl/openhuis
Open huis
Zaterdag 7 december
11.00 - 13.00 uur

EN WAT WORDT
JOUW NIEUWE
WOONBESTEMMING?
Kom naar de Parteon Huizenwinkel
iedere ‘laatste’ donderdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur *
Verkoopteam spreken?
Persoonlijk en vrijblijvend advies
Breed aanbod aan nieuwbouw en bestaande woningen Bel naar [075] 627 55 55 of kijk op www.parteon.nl
Parteon Huizenwinkel, Dick Laanplein 1, Wormerveer
Gratis proefberekening voor de hypotheek
Altijd een voordelige koopvorm die bij je past
* i.v.m. de feestdagen is de Huizenwinkel op 26 december 2013 gesloten
Dan ZIT je ge
gewoon goed.

UITdeZaanstreek | december | 21

Website

per maand

Banner Landingspagina

75,-

Banner Rubriekspagina

50,-

App
per maand
Appvertentie 75,-

Technische specificaties
Frequentie:
Bladspiegel:
Advertentieformaten:

1/6
1/3
1/3
2/3
1/1

10 x per jaar
210 x 297 mm
90 x 88 mm
190 x 88 mm
90 x 182,5 mm
190 x 182,5 mm
190 x 277 mm
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Oplage: 5.000 stuks

Assendelft

Wijdewormer

Bruna
Primera
De Kaaik
B&B De Zaanse Gans

Primera ‘t Kalf

Koog a/d Zaan
Oost West Thuis Best
Gemeentearchief
De Bieb Westzijderveld
Le Cockelon
Molenmuseum

Jisp
De Lepelaar

Krommenie
Kuijs Reinder Kakes
Stumpel
De Bieb Krommenie
De Pelikaan
Fit4Lady
Horend Goed
Primera

Oostzaan
Gemeentehuis
Theater De Kunstgreep
De Bieb Oostzaan

Westzaan
Dorpshuis de Kwaker

Wormer
Gemeentehuis
Bruna
Reisburo Apollo
De Huiskamer
Dorpstheater Wormer
Slagerij Gijs Tange
De Bieb De Parel

Wormerveer
De Groote Weiver
Bruna
The Readshop
Gezond Plus
4UDesigned
LassooyDesign BNO
54U
K‘OOK!
Buurtcentrum De Lorzie
Parteon
Stelling Wonen
Floris Keukens en Tegels
D’Vergulde Eend
Grandcafé Kroon

Zaandam
Castell
Irodion
De Kleine Waarheid
Podium De Flux
Slijterij Vonk

Karin Geers
Gooodyfooods
Roezemoes
De Koffiezaak
Delifrance
Inntel Hotel
Gemeentehuis
Gemeentearchief
Informatiecentrum
BKZ
Hotel Inn
FluXus Muziekschool
Zaans Medisch Centrum
Chrystal Wok
Wonder’s
Manzo’s
Aan tafel!
Azisa
Rhodos
Panchos
Kyra’s
Fondue & Fondue
Boerske
Serah Artisan
Tapas Plaza
Zaantheater
De Fabriek
Pathé
ANS.
‘t Kwassie XL
Zaansch Faam
De Bieb Zaandam
De Koekfabriek
Het kunstcentrum

Het magazine wordt huis-aan-huis verspreid op
Het Eiland, Zaandam. Verder ligt UITdeZaanstreek
op de leestafel bij kapsalons, tand- en huisartsenpraktijken en fitnesscentra in de Zaanstreek.

op met de redactie.
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Speciaalzaak in
franse

Instituut voor

horecagelegenheid

Lust culinair
genieten: tot
de puntjes verz
in
orgd!

Bolke’s Lifestyle
Bruna, Damstraat
Bruna, Gedempte Gracht
Welsaen
De Tweekoppige Phoenix
Zaans Museum
The Cooking Factory
Lichtplaza
De Bieb KleurRijk
De Veldschuit
De Exter
De Kolk
De Poelenburcht
De Zeskanter
Uw Dierenspeciaalzaak

Zaandijk
Het Zaanse Bakkertje
De Groene Smaak
Het Weefhuis
Allemanja
D’Vijf Broers

