
Noordkop in Zaken is hét toonaangevende b2b magazine voor ondernemers in de  
kop van Noord- Holland. Inspirerend, informatief met nieuws voor en door ondernemers.  
Of u nu al jaren onderneemt of net gestart bent, breng uw bedrijf, dienst of zakelijk 
evenement direct bij uw doelgroep onder de aandacht. 

Samen ondernemen
Om u als ondernemer verder te helpen en kennis te delen werken we  o.a. samen met 
diverse organisaties zoals het Ontwikkelingsbedrijf NHN,  de Kop Werkt,  RPA nhn.  
Zo bieden we actueel nieuws uit betrouwbare bronnen.  U leest het allemaal in Zaken!

Oplage: 4.500 exemplaren

Doelgroep:  Ondernemers, zzp-ers en ondernemersverenigingen

Verspreidingsgebied:  Den Helder, Hollands Kroon en Schagen (per post op titel)

Verschijning: 4 x per jaar

Uitgever: Zeeman Reclamegroep

Contactpersoon: Menno Zeeman  06 – 22  13  67  23

Planning 2021
Uitgave 1 maart/april Trends en innovatie 
Uitgave 2 juni/juli Familiebedrijven en startups 
Uitgave 3 september/oktober Circulaire economie
Uitgave 4 november/december (nog nader te bepalen)
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Stap voor stap 
verduurzamen

Slim energiebeheer
via Trias Energetica

Expertisecentrum voor 
vergassingstechnologie Investa

Van potkachel 
naar warmtepomp

energiebeheer

& duurzaam

ondernemen

Jeroen Wilms
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De complete 
koffiebeleving

Gastrofarm ’Op Oost’ 
klaar voor zilt avontuur

’Den Oever is de perfecte testlocatie 
voor een wereldwijd probleem’

Slimmer ondernemen:
doe het samen, doe het duurzaam

Bom Dia

Genoemde tarieven zijn excl. BTW en gebaseerd op het aanleveren van kant en klaar materiaal (CPDF)
Als wij u advertentie mogen vormgeven, bedraagt het tarief 37,50 per half uur.

Advertentiemogelijkheden ( per plaatsing, excl BTW)

Formaat 1x 4x Breedte hoogte
1/1 € 595,- € 500,- 210 mm 260 mm (+5 mm afloop)

1/2 € 295,- € 250,- 170 mm 108 mm
1/4 € 150,- € 125,-  83 mm 108 mm

Advertorial

Tekst, beeld en opmaak door de Zeeman Reclamegroep Tarief  1/1 pagina         745,-


