*NOORDKOP IN

Noordkop in Zaken is een magazine voor en door ondernemers uit de Noordkop, lees over wat
ondernemers uit deze regio iedere dag weer drijft en wat hen bezighoudt. In elke editie staan
diverse ondernemers centraal én richten we ons vizier op een interessante branche.

Alles op een rijtje...
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Persoonlijk en Leesbaar

Authenticiteit staat voorop. Dat geeft je de mogelijkheid om je organisatie positief te profileren. Noordkop in
Zaken begrijpt de behoefte van ondernemende mensen
in de regio om met elkaar te communiceren en kennis
te nemen van elkaars activiteiten. Wij spelen dan ook
graag een verbindende rol in het bewerkstelligen van
deze communicatie. Wil je op de hoogte blijven van wat
er speelt in de regio? Ben je op zoek naar leads en inspiratie? Noordkop in Zaken verschijnt 4x per jaar in een
oplage van 4500 exemplaren.
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4x per jaar uit
Noordkop in zaken komt
Verspreiding 2018		

Deadline

advertentie, hoe zit dat?

advertorial, hoe zit dat?

Keuze uit drie

Keuze uit drie

formaten:

mogelijkheden:

september 		 1 augustus

1/1 pagina

Businessprofiel

december 		 1 november

210 x 260 mm

(1 pagina redactioneel)

maart 		 1 februari
juni 		 1 mei

Profileren of adverteren?
Keuze uit één of meerdere pagina’s
Is imago building uw doel? Heeft u een (nieuw) verhaal? Met een advertorial bereikt u uw doelgroep met
relevante content. Door de redactionele opbouw heeft
u een groter communicatievermogen. Daarmee is de
advertorial geschikt voor complexere boodschappen of
wanneer uw product/boodschap een meer inhoudelijke
benadering vraagt. Indien gewenst ondersteunt de redactie bij het samenstellen van de tekst.

€ 795,-

(+ 3mm afloop)
e 595,1/2 pagina

Businessreportage
(2 pagina’s redactioneel)
€ 1.195,-

170 x 108 mm
e 295,1/4 pagina

Coverstory* (cover en 2
pagina’s redactioneel)
€ 1.495,-

83 x 108 mm
e 150,-

* inclusief redacteur en fotografie

Bij plaatsing in alle edities bieden wij een aantrekkelijke frequentie korting

Vraag naar de mogelijkheden
Genoemde tarieven zijn ex. BTW en zijn gebaseerd op het aanleveren van kant en klaar materiaal (Cpdf). Als wij uw advertentie
mogen vormgeven kunt u de advertentietekst en eventueel de afbeeldingen mailen naar menno@zrgbv.nl Tarief voor de vormgeving
van de advertentie bedraagt 35,- per half uur. Heb je vragen? Bel of mail Menno op 06 22 136 723 of menno@zrgbv.nl

