Wij zijn al ruim 40 jaar een zelfstandige uitgeverij
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Uitgeverij Stedendriehoek BV is de
uitgever van Nieuwsblad Stedendriehoek. Dit is een gratis krant en verschijnt wekelijks huis aan huis in de
regio Stedendriehoek: Apeldoorn,
Deventer, Zutphen en de omliggende
plaatsen in een oplage van 152.830
exemplaren. Elke laatste week van de
maand wordt de Stedendriehoek extra
verspreid in Vaassen, Epe en Emst; de
oplage is dan in totaal 169.830 exemplaren. Naast het uitgeven van het gratis nieuwsblad worden er ook specials
uitgegeven. Voorbeelden hiervan zijn
de WK-special, Koninginnelaanspecial,
Eglantierspecial, de Zaalvoetbalspecial,
Eindejaarsspecial etc.
Ruim 40 jaar geleden verscheen de
eerste uitgave van Nieuwsblad Stedendriehoek. Door de bevolkingsgroei en
nieuwbouw in de regio, is het nieuwsblad inmiddels uitgegroeid tot één van
de toonaangevende huis-aan-huisbladen in ons land.
Vanaf het begin in 1977 was het
kantoor gevestigd aan de Asselsestraat
128. In 1991 is de uitgeverij verhuisd
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naar een groter pand aan de Asselsestraat 140.

Wekelijks verschijnt het Nieuwsblad
gratis in de brievenbus. Nieuwsblad
Stedendriehoek wordt gedrukt op tabloidformaat. Dagelijks werken wij met
ons team aan de totstandkoming van
Nieuwsblad Stedendriehoek.
In de loop der jaren heeft Nieuwsblad
Stedendriehoek een aantal grote lezersacties georganiseerd. Zo groeide
de Miss Bussloo-verkiezing eind jaren
tachtig, begin jaren negentig, uit tot een
groot spektakel. Bij meerdere evenementen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen en de omliggende gemeenten zijn
wij als Stedendriehoek zeer betrokken.
Er worden vele acties georganiseerd:
dance party’s, toegangskaarten voor
grote evenementen, speciale reizen en
voor diverse actuele items. Een aantal
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keer per jaar worden er specials uitgegeven zoals de Oranjekranten met het
WK en EK voetbal, de Kermiskrant, de
Eglantierspecial, de Eindejaarsspecial,
specials met een speciaal thema en seizoensgebonden speciale uitgaven, zoals
de Recreatiekrant.
Maar tegenwoordig houden wij ons
ook veel bezig met het ontwerpen van
onder andere huisstijlen, banners,
flyers, menukaarten, boeken, spandoeken.
Ook op de social media kanalen zijn wij
actief. Facebook, twitter en instagram
zijn geen onbekenden meer voor ons.
Sinds 2014 zijn wij mediasponsor van
de Nederlandse Atletiekbond en onlangs zijn wij media-sponsor geworden
van de NeVoBo (de Nederlandse Volleybalbond) Oost Nederland. En bij diverse
sportverenigingen zult u een sponsoruiting van ons vinden.
Bent u geïnteresseerd in een van onze
producten, neemt u dan contact op
met Uitgeverij Stedendriehoek. Geheel vrijblijvend kunnen onze mediaadviseurs u van dienst zijn bij het bepalen van uw mediaplanning.
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