
 

RESPONSFORMULIER BEDRIJFSJUBILEUM 
 
Verschijning:  7 mei / 2 juli / 10 september / 5 november 2019 
 

Regio’s:  Midden-Brabant, Oost-Brabant en West-Brabant  
 

Bereik offline:   15.000 bedrijven (5.000 per regio) ontvangen het magazine 
   45.000 beslissers (15.000 per regio) lezen het magazine 
 

Bereik online:   24.000 abonnees van onze digitale nieuwsbrief  
    136.000 contacten via onze social media kanalen per maand 

14.500 bezoekers van onze website per maand 
    Een hogere ranking bij Google door profilering 
 

Businessprofiel 
We gaan voor je aan de slag om een inspirerend artikel te schrijven. Je wordt geïnterviewd door één 
van onze creatieve redacteuren en onze fotograaf komt langs om prachtig fotomateriaal te schieten.  
 
Opties voor een artikel in één regio    Standaardtarief  Jubileumprijs 

 Businessprofiel van één pagina    € 1.800,00  € 1.200,00 

 Businessprofiel van twee pagina’s    € 2.950,00  € 1.950,00 
 

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

Advertentie 
Natuurlijk kun je je ook middels een aangeleverde advertentie profileren in de special. We gaan er 
vanuit dat je deze aanlevert in je eigen huisstijl. Heb je hulp nodig bij het opmaken van een opvallende 
advertentie, laat het ons weten! 
 
Opties voor een advertentie in één regio   Standaardtarief  Jubileumprijs 

 1/4 pagina       € 500,00  € 350,00 

 1/2 pagina       € 950,00  € 600,00 

 1/1 pagina       € 1.600,00  € 975,00 

 2/1 pagina       € 2.950,00  €1.750,00 
 

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

Extra’s 
Val extra op met één van onderstaande opties 
 
Opties voor één regio      Standaardtarief  Jubileumprijs 

 Coverstory       € 4.800,00  € 3.500,00 

 Cover 4 (achterpagina)     € 2.000,00  € 1.200,00 

 Insert / bijsluiter      € 1.250,00  € 1.000,00 

 

Graag hier je contactgegevens invullen 
 

Organisatie:    
 

Contactpersoon:   
 

Adres:     
 

Postcode/Plaats:   
 
 

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  

mailto:info@regio-business.nl

