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INFORMATIE EN TARIEVEN
Informeer, inspireer en motiveer ondernemend Kampen!
Plaats ook zakelijk gerichte content in dit gloednieuwe
b2b magazine paper.
‘Ondernemen in Kampen’ onderscheidt zich duidelijk van andere periodieken in
de b2b markt. Met betrouwbare informatie, journalistieke onafhankelijkheid en
altijd met één doel: de ondernemer verder te helpen met het bereiken van de
doelstellingen.
Maak ook gebruik van het grootste b2b bereik van de gemeente Kampen!
2.500 exemplaren van het magazine paper wordt per post verstuurd aan
directeuren/eigenaren in de gemeente Kampen, ‘Ondernemen in Kampen’
ligt dus direct op het bureau van de beslisser
2.500 exemplaren van het magazine paper zijn verkrijgbaar via diverse
afgiftepunten in de gemeente Kampen
Kwalitatief hoogstaand magazine paper
Journalistiek onafhankelijk
Inspiratiebron voor ondernemers, met aandacht voor trends en ontwikkelingen
4 edities in 2020

i.s.m. bedrijveninkampen.nl
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OPLAGE
‘Ondernemen in Kampen’ wordt plano, in een
bioseal met adresdrager, 4 x per jaar toegestuurd
naar alle bedrijven in de gemeente Kampen
(t.a.v. de directeur/eigenaar). Ook ontvangen de
burgemeester en wethouders van de gemeente
Kampen het magazine paper. Daarnaast is het
magazine paper ook te verkrijgen bij diverse
afhaalpunten in de gemeente Kampen. De totale
oplage bedraagt 5.000 exemplaren.

UW DRUKWERK MET HET
B2B MAGAZINE PAPER VERSPREIDEN?
Het is mogelijk om ‘Ondernemen in Kampen’
te voorzien van uw drukwerk. Dit kan met de
geadresseerde oplage al vanaf € 495,- (maximaal
1 ﬂyer per keer).

AANLEVERSPECIFICATIES
Bovenstaande tarieven zijn van toepassing op
een maximaal formaat van A4 (eventueel terug
gevouwen naar A5) dubbelzijdig bedrukt met
een maximum gewicht van 20 gram. Afwijkende
formaten/gewichten op aanvraag.

THEMA’S EN VERSCHIJNINGSDATA 2020
nr.
1.
2.
3.
4.

wk
10
24
39
50

thema
Duurzaam ondernemen
Familiezaken
Personeel en opleidingen
Belasting- en ondernemerstips 2021

TARIEVEN EN FORMATEN 2020
Tarieven
• 1/1e pagina advertentie
(260x280 + 3mm aﬂoop rondom = 266 x 286mm)
• 1/1e pagina advertorial
(260x280 + 3mm aﬂoop rondom = 266 x 286mm)
• 1/2e pagina advertentie (246x184mm liggend)
• 1/2e pagina advertorial (246x184mm liggend)
• 1/4e pagina advertentie
(120x184mm staand, 246x90m liggend)
• 1/8e pagina advertentie (120x90mm liggend)

NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief van ‘Ondernemen in Kampen’
wordt 4 x per jaar verstuurd. Een exclusieve
manier om onder de aandacht te komen van
honderden geïnteresseerde ondernemers.

INTERESSE?
Ook uw bedrijf presenteren in ‘Ondernemen
in Kampen’ door een advertentie, advertorial
of column te plaatsen? Neem dan contact met
ons op via: (038) 337 00 52.

deadline (mits gereserveerd)
woe 12 februari voor 14.00 uur
woe 20 mei voor 14.00 uur
woe 2 september voor 14.00 uur
woe 18 november voor 14.00 uur

• Achterpagina
(260x280 + 3mm aﬂoop rondom = 266 x 286mm)
• Column**
(350 woorden, portretfoto auteur en e-mailadres)

4 plaatsingen

Losse plaatsing

795,-

995,-

995,-

1195,-

477,-

597,-

597,-

717,-

286,-

358,-

172,-

nvt*

1193,-

1493,-

286,-

358,-

per plaatsing

per plaatsing

per plaatsing
per plaatsing

per plaatsing

per plaatsing

per plaatsing

per plaatsing

* 1/8e pagina is alleen mogelijk op basis van 4x per jaar.
** een column (350 woorden met portretfoto auteur en e-mailadres) in Ondernemen in Kampen is een tekst waarin de auteur zijn of haar mening puntig en uitdagend uiteenzet. De auteur neemt het economisch nieuws op de
korrel maar kan ook zakelijke belevenissen centraal stellen met eventueel een link naar de actualiteit.
Genoemde tarieven zijn exclusief BTW, per plaatsing en geldig tot 31 december 2020.

