
Bedrijfslidmaatschap Brabantse Business Community
Als lid ben je welkom op alle BOB events. In Brabant organiseren we twaalf BOB Borrels 

en vier BOB Masterclasses met diverse topsprekers. Op de BOB Borrel word je altijd 
verwelkomd met een feestelijk drankje en je kunt er genieten van een compleet ver-

zorgd en aangeboden buffet of walking dinner.

 Op de BOB Borrels komen gemiddeld zo’n 400 bezoekers. Je kunt de BOB events 
met meerdere collega’s bezoeken.

Als lid krijg je zowel een bedrijfs- als een persoonlijk ledenprofiel op het online plat-
form. Dit geldt ook voor je collega’s. Er is een koppeling naar nieuws- en agendabe-

richten die je bij ons kunt aanleveren. Regio Business wil graag een doorgeefluik zijn 
voor positieve creatieve ideeën, luchtige items ter verstrooiing en inspirerende zaken 

voor ondernemers in Brabant. Met onze online kanalen, website en nieuwsbrieven 
bereiken we dagelijks tienduizenden contacten. 

Regio Business wordt door Google gezien als belangrijke nieuwsorganisatie, omdat we 
zo actief zijn met het plaatsen van content. Dit zorgt ervoor dat ook jouw ranking 

bij Google stijgt middels je lidmaatschap. We komen 1,2 miljoen keer per kwartaal in 
zoekresultaten voor en jouw organisatie profiteert hiervan. 

Je komt op onze BOB Events in contact met onze overige (1.800 bedrijven/4.000 per-
sonen) leden. Je kunt voorafgaand aan een BOB Borrel op het online platform kijken wie 

er komen en een afspraak maken bij het BOB Meetingpoint.

Je ontvangt het Regio Business zakenmagazine en wekelijks onze nieuwsbrief zodat 
je op de hoogte blijft van de bedrijvigheid in jouw regio.

Regio Business |
Oost-Brabant 

Midden-Brabant
West-Brabant

regio-business.nl

BUSINESS
CONCEPT

FACE-2-FACE • BOB EVENTS

ONLINE • BUSINESS PLATFORM

OFFLINE • ZAKENMAGAZINES

   regio-business.nl

Regio Business | 
Midden-Brabant

Noordoost-Brabant
West-Brabant

17.00 - 18.00 uur

Ontvangst
BOB Borrel

15.00 - 17.00 uur

BOB 
Masterclass 

BUSINESS
CONCEPT

FACE-2-FACE • BOB EVENTS

ONLINE • BUSINESS PLATFORM

OFFLINE • ZAKENMAGAZINES

   regio-business.nl

Regio Business | 
Midden-Brabant

Noordoost-Brabant
West-Brabant

17.00 - 18.00 uur

Ontvangst
BOB Borrel

15.00 - 17.00 uur

BOB 
Masterclass 

BUSINESS
CONCEPT

FACE-2-FACE • BOB EVENTS

ONLINE • BUSINESS PLATFORM

OFFLINE • ZAKENMAGAZINES

   regio-business.nl

Regio Business | 
Midden-Brabant

Noordoost-Brabant
West-Brabant

17.00 - 18.00 uur

Ontvangst
BOB Borrel

15.00 - 17.00 uur

BOB 
Masterclass Brabantse Business Community



Brabantse Business Community
Regio Business is een professionele netwerkorganisatie met meer dan 1800 bedrijven die lid 

zijn en die zich richt op actieve ondernemers, managers en bestuurders van bedrijven, over-

heid en kennisinstellingen in Brabant. Door het opbouwen en onderhouden van een duurzaam 

netwerk bereik je sneller en effectiever je doel: succesvol ondernemen. Regio Business helpt je 

dit doel te bereiken met het 3D Business concept: offline met drie regionale zakenmagazines, 

face-2-face via BOB events en online met het Business platform.
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1.800 BEDRIJFS- EN 4.000 LEDEN-

PROFIELEN, BANNERS, AGENDA, NIEUWS, 

ZAKENMAGAZINES DIGITAAL

15.000 WEBSITEBEZOEKERS PER MAAND

24.000 ONTVANGERS VAN 

DE NIEUWSBRIEF 

270.000 ONLINE CONTACTEN 

PER MAAND

OFFLINE
OFFLINE

3 REGIONALE ZAKENMAGAZINES

OPLAGE 3 x 5.000

BEREIK 45.000 BESLISSERS

FACE TO FACE
FACE-2-FACE

12 BOB BORRELS

4 BOB MASTERCLASSES

9 BOB TALKSHOWS

6 BOB ACADEMIES

5.000 BEZOEKERS 
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Redactionele mogelijkheden       Per regio

Businessprofiel (1 pagina redactioneel)*       €  1.800,-

Businessreportage (2 pagina’s redactioneel)*      €  2.950,-

Coverstory (cover en 2 pagina’s redactioneel)*       €  4.800,-

* inclusief redacteur en fotograaf

Advertentie mogelijkheden        Per regio

1/1 pagina 190 x 260 mm (staand + niet aflopend) of 215 x 285 mm (staand + aflopend)  €  1.600,-

1/2 pagina 92 x 260 mm (staand) of 190 x 128 mm (liggend)     €     950,-

1/4 pagina 92 x 128 mm (staand)         €     500,-

Binnenzijde voorpagina +10% | Binnenzijde achterpagina +10% | Achterzijde +25%

Overige mogelijkheden        Per regio

Inserts / bijsluiters / leaflets        €  1.250,-

Doorplaatsing naar één andere regio +35%*

Doorplaatsing naar twee andere regio’s +50%* 

* redactioneel of advertentie m.u.v. voorkeurspositie en coverstory

OFFLINE 
Drie regionale zakenmagazines

ONLINE

Mijn businessplan staat op twee A4’tjes
Geert-Jan van Ierland

REGIO MIDDEN-BRABANT ZAKENMAGAZINE  |  JAARGANG 36  |  JANUARI/FEBRUARI 2020

Albert Jakobsen
Ik wil niet die kille 
zakenman zijn

Coert van Caem
We deden waar we 
goed in waren
 
ENERGIE SPECIAL  
BOB Debat 
Doe het met de buren!

REGIO OOST-BRABANT ZAKENMAGAZINE  |  JAARGANG 35  |  MAART/APRIL 2019

Kurt Verhees 
Een kijkje in de toekomst

Mark Menting
We hielden het geloof

Gert-Jan Katsman
Ik ben geen super 

ondernemer
 

METAAL SPECIAL  
BOB Debat 

Brabant moet én kan 
meters maken

REGIO WEST-BRABANT ZAKENMAGAZINE  |  JAARGANG 35  |  MAART/APRIL 2019

Aad Ouborg
Het lukt je toch niet

Roel den Braven
Het bleek te snel

Arjen Hessels
Honing in plaats van azijn

 
METAAL SPECIAL  

BOB Debat 
Brabant moet én kan meters maken
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Bedrijfslidmaatschap Brabantse Business Community
Als lid ben je welkom op alle BOB events. In Brabant organiseren we twaalf BOB Borrels 

en vier BOB Masterclasses met diverse topsprekers. Op de BOB Borrel word je altijd 
verwelkomd met een feestelijk drankje en je kunt er genieten van een compleet ver-

zorgd en aangeboden buffet of walking dinner.

 Op de BOB Borrels komen gemiddeld zo’n 400 bezoekers. Je kunt de BOB events 
met meerdere collega’s bezoeken.

Als lid krijg je zowel een bedrijfs- als een persoonlijk ledenprofiel op het online plat-
form. Dit geldt ook voor je collega’s. Er is een koppeling naar nieuws- en agendabe-

richten die je bij ons kunt aanleveren. Regio Business wil graag een doorgeefluik zijn 
voor positieve creatieve ideeën, luchtige items ter verstrooiing en inspirerende zaken 

voor ondernemers in Brabant. Met onze online kanalen, website en nieuwsbrieven 
bereiken we dagelijks tienduizenden contacten. 

Regio Business wordt door Google gezien als belangrijke nieuwsorganisatie, omdat we 
zo actief zijn met het plaatsen van content. Dit zorgt ervoor dat ook jouw ranking 

bij Google stijgt middels je lidmaatschap. We komen 1,2 miljoen keer per kwartaal in 
zoekresultaten voor en jouw organisatie profiteert hiervan. 

Je komt op onze BOB Events in contact met onze overige (1.800 bedrijven/4.000 per-
sonen) leden. Je kunt voorafgaand aan een BOB Borrel op het online platform kijken wie 

er komen en een afspraak maken bij het BOB Meetingpoint.

Je ontvangt het Regio Business zakenmagazine en wekelijks onze nieuwsbrief zodat 
je op de hoogte blijft van de bedrijvigheid in jouw regio.
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