Het Laatste Nieuws, De Morgen en hun bijlagen
nina en dm.magazine in een nieuw jasje
Breaking news: vanaf dinsdag 29 maart zitten de papieren kranten van Het
Laatste Nieuws & De Morgen in een nieuw jasje. Wat mag je verwachten? Meer
content op een handiger formaat en vernieuwde ‘under seal’ mogelijkheden
voor adverteerders. Tijd voor een overzicht.
Vanaf vandaag hebben beide kranten een nieuwe look & feel. Het formaat is
aangepast en het lettertype staat een tikkeltje groter, met meer witruimte tussen de
regels, zodat de artikels aangenamer lezen. Zo komt de kwaliteitsjournalistiek van
beide kranten nog meer tot zijn recht.
Ook de werking van de bijlagen verandert lichtjes. Doorheen de week is het niet
meer mogelijk om bijlagen toe te voegen, maar in het weekend kunnen ze wel bij de
kranten magazines nina en dm.magazine verschijnen. Grotere oplages en een trouw
doelpubliek verzekerd! Beide magazines verschijnen twee keer per maand under
seal en exclusieve samenwerkingen zijn mogelijk.
Specifiek voor Het Laatste Nieuws
1) Extra pagina’s: Het Laatste Nieuws maakt in de vernieuwde krant meer
plaats voor regionaal nieuws en sport. Zowel in de week als in het weekend
lees je alle nieuwtjes uit jouw regio. Het sportnieuws zit nog steeds in een
handig, uitneembaar katern.
2) Een dik weekendkatern: de weekendkrant krijgt voortaan één dik
weekendkatern, ‘Mijn Weekend’, boordevol spraakmakende interviews,
treffende reportages en diepgaande analyses. Zo krijgt de lezer een nog
ruimere blik op de actualiteit.
3) nina straalt weer: 16 extra pagina’s en een shiny cover: dat is nieuw bij nina.
Het weekendmagazine staat vol persoonlijke verhalen, nieuwe inzichten en
de laatste trends op vlak van koken, reizen, interieur en lifestyle.

Specifiek voor De Morgen
1) Meer plaats voor nieuws: in de vernieuwde De Morgen vind je zowel
thema’s uit de wereldwijde actualiteit als uit het persoonlijke leven. Eigen
onderzoeksverhalen, heldere analyses, interviews en scherpe columns staan
centraal.
2) Vaste rubriek ‘Boeken’: ook nieuw is dat ‘Boeken’, naast het vertrouwde
‘Zeno’, een volwaardig katern krijgt in de weekendkrant. Het dm.magazine
blijft uiteraard op post.
3) Nieuwe rubriek ‘Het Vrije Leven’: nieuw in De Morgen is ‘Het Vrije Leven’,
een dagelijks uitneembaar katern in het hart van de krant waarin je een
antwoord krijgt op al je vragen over lifestyle, opvoeding, gezondheid,
financiën en zoveel meer.
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