TARIEVEN 2020

Zakenblad is na 30 jaargangen niet meer weg te denken in regio
Limburg. Via het digitale platform – website en social media –
houdt het magazine dagelijks ondernemers en instanties op de
hoogte van het zakelijke nieuws in de regio. De gedrukte uitgave
verschijnt 4x per jaar in een totale oplage van 6.000 exemplaren.
Het Zakenblad geeft ondernemers de mogelijkheid om contact te leggen met
collega-ondernemers door middel van o.a. interessante artikelen. Hierbij werkt
het blad nauw samen met diverse (non-proﬁt) organisaties die zich richten op
ondernemers. De kracht van het Zakenblad als advertentiemedium zit in de
combinatie van het hoge bereik en de beslissingsbevoegdheid van de lezers.

Gedrukte editie
Het Zakenblad wordt toegestuurd aan directeuren/eigenaren van bedrijven* en
aan leden van GS, burgemeesters, wethouders van Economische Zaken, diverse
kennisinstellingen en (semi) publieke organisaties. Het verspeidingsgebied strekt
zich uit tot: Weert, Nederweert en Cranendonck en Midden-Limburg (Leudal,
Roermond, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren).
* handelsregister Kamer van Koophandel, economisch actief.
BLADSPECIFICATIES
Bladspiegel

: 230 x 280 mm (+3 mm aﬂoop aan alle zijden)

TARIEVEN ADVERTENTIES (exclusief productiekosten en BTW.)
1/1 pagina full colour
: 190 x 256
€ 1.500,-*
1/2 pagina liggend full colour : 190 x 127
€
845,-*
1/4 pagina staand full colour : 94 x 127
€
450,-*
Afmetingen zijn in mm en in volgorde breedte x hoogte aangegeven.
* Korting 10% bij 4 x plaatsen
TARIEF GADGETS EN LIFESTYLE
Per geplaatst item
: € 195,- excl. BTW en redactie/fotograﬁe
TARIEVEN BEDRIJFSREPORTAGE
Een door u zelf te bepalen reportage. Voorbeelden van onderwerpen: verhuizing/
verbouwing, nieuwe bedrijfsactiviteiten, directiewijziging, certiﬁcering, etc.
2/1 pagina full colour
: € 2.500,- incl. redactie en fotograﬁe
3/1 pagina full colour
: € 3.500,- incl. redactie en fotograﬁe
TARIEVEN MEDIA ONLINE
Medium: zakenblad.nl | mlastories.nl | mlabusiness.nl
Commercieel persbericht
: € 150,- excl. BTW per website
Blog - drie artikelen per kwartaal : € 295,- excl. BTW per kwartaal

zakenblad
Midden-Limburg • Keyport
Het magazine Zakenblad is een van de uitgaves
van Art-is mediagroep in Weert.
Uitgever:
Bart Maes
Hoofdredacteur: Wesley Hegge
Acquisitie:
Stanley Bish/Bart Maes
Art-is mediagroep
Biest 18, 6001 AR Weert
T: 0495 - 45 17 25
E: redactie@artismediagroep.nl
I: www.artismediagroep.nl
www.zakenblad.nl
Facebook.com/zakenblad
LinkedIn.com/company/zakenblad
ABONNEMENT GEDRUKTE EDITIE
Jaarabonnement (4 edities)
: € 25,- (incl. BTW)
Prijs losse editie
: € 7,50 (incl. BTW)
VERSCHIJNINGSDATA EDITIES 2020
Editie Verschijnt
Aanleveren
01
20-03
21-02
02
26-06
29-05
03
02-10
29-08
04
18-12
20-11
ADVERTENTIE AANLEVEREN
Digitaal op de volgende wijze:
- Scan-resolutie 350 dpi (CMYK)
- Certiﬁed PDF (fonts embedded, OPI off)
- Programma’s: Indesign, Illustrator (eps/ai)
of Photoshop (eps/png/psd/tiff)
- Via E-mail (< 10mb) of via usb-stick of wetransfer.
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Door ons
aangebrachte wijzigingen in advertentiemateriaal
worden doorberekend. Vaste plaatsen kunnen niet
worden gegarandeerd, wel wordt er zoveel mogelijk
rekening gehouden met de wensen van de adverteerder.

www.zakenblad.nl
Zakenblad.nl en O.Venlo zijn kwartaalmagazines gericht op ondernemend Limburg. Via onze website Zakenblad.nl
informeren, verbinden en inspireren we ondernemers om nog succesvoller te ondernemen. 24 uur per dag vindt u
hier het laatste ondernemers- en societynieuws, interviews, achtergronden, innovaties, prijzen en succesverhalen.

