
 

 
RESPONSFORMULIER MOBILITEIT SPECIAL  
 
Op 19 september verschijnen de drie regionale zakenmagazines van Regio Business in Noordoost-
Brabant (Den Bosch / Oss / Uden / Veghel), Midden-Brabant (Tilburg / Waalwijk) en West-Brabant 
(Breda / Etten-Leur / Oosterhout) met daarin opgenomen een Mobiliteit Special.  
 
Deze special wordt ingeleid met een artikel met facts & figures en trends over de branche en 
afgesloten met een verslag van het BOB Debat over dit onderwerp. Wilt u uw onderneming of 
organisatie in deze voor u relevante omgeving sympathiek onder de aandacht brengen van onze 
45.000 lezers uit deze drie regio’s? Kies dan voor een van de onderstaande mogelijkheden. 
 
Een Businessprofiel 
Een professioneel wervend artikel inclusief foto over uw organisatie, producten en/of dienstverlening. 
Een redacteur en fotograaf zorgen in nauw overleg met u voor een op maat gesneden presentatie. 
 

Opties Standaardtarief Specialprijs 
 1/1 pagina full colour (incl. fotograaf & redacteur) € 1.800,00 € 1.200,00 
 2/1 pagina full colour (incl. fotograaf & redacteur) € 2.950,00 € 1.950,00 
 

        Doorplaatsing voor zichtbaarheid in twee regio’s: 35% toeslag op bovenstaande tarieven 
        Doorplaatsing voor zichtbaarheid in drie regio’s: 50% toeslag op bovenstaande tarieven 

 
 
Advertentie 
Natuurlijk kunt u zich ook middels een door u aangeleverde advertentie profileren in de special. 
 

Opties Standaardtarief Specialprijs 
 1/4 pagina full colour € 500,00 € 350,00 
 1/2 pagina full colour € 950,00 € 600,00 
 1/1 pagina full colour € 1.600,00 € 975,00 
 2/1 pagina full colour € 2.950,00 € 1.750,00 
 

        Doorplaatsing voor zichtbaarheid in twee regio’s: 35% toeslag op bovenstaande tarieven 
        Doorplaatsing voor zichtbaarheid in drie regio’s: 50% toeslag op bovenstaande tarieven 

 
 
Extra’s 
Val extra op met één van onderstaande opties (prijzen per regio). 
 

Opties Standaardtarief Specialprijs 
 Coverstory 
 Cover 4 (achterpagina) 

€ 4.800,00 
€ 2.000,00 

€ 3.500,00 
€ 1.200,00 

 Insert / bijsluiter € 1.250,00 € 1.000,00 
 
 
Organisatie: 
 

Contactpersoon: 
 

Adres: 
 

Postcode/Plaats: 
 

Telefoon: 
 

E-mail: 
 

Handtekening: 
 
 
Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Bureaukorting niet van toepassing op specialprijzen. Facturering volgt na plaatsing.  

 
Graag het ingevulde responsformulier per mail retourneren aan info@regio-business.nl 


