MEDIAKAART 2018
BLADFORMULE
De ZAKENMARKT is een onafhankelijk, trendsignalerend en
crossmediaal platform. Het Platform dat ondernemers voorziet in kennis,
van nieuws, ontwikkelingen, innovaties van de regionale bedrijven,
gemeenten en instellingen. Met journalistieke verhalen over
actuele thema’s, aansprekende columns, prikkelend nieuws en
verdiepende achtergronden over ondernemerschap in de
breedste zin van het woord, is De ZAKENMARKT ruim 14 jaar een goed
gelezen magazine onder ondernemers en bestuurders. ICT MARKT
is een vast informatief Katern over ICT en Telecom in ICT-VALLEY.
LEZERSPROFIEL
De kerndoelgroep zijn bestuurders, directies, managers, ondernemers
gemeenten, instellingen en woningbouwverenigingen binnen de
(met 4 of meer FTE's) 8 gemeenten van de FOOD VALLEY regio.
INTERESSES
Lezers van De ZAKENMARKT zijn zeer betrokken en actief in de regio,
en staan open voor innovatie, duurzaam, circulair- en regionaal
ondernemen.
BEREIK & VERSPREIDING
De ZAKENMARK wordt in een oplage van 4000 exemplaren in
controlled circulation verspreidt onder bedrijven met 4 of meer
medewerkers. We wisselen in onze adresbestanden. Indien u
verzekerd wilt zijn van toezending, kunt u zich abonneren voor
€ 35,- ex btw. Voor € 95,- ex btw ontvangt u een vermelding in het
online bedrijvenregister.

MEDIAGEGEVENS-TARIEVEN 2021
WEBSITE
dezakenmarkt.nl wordt dagelijks ververst met een mix van
nieuws en artikelen uit eerder verschenen nummers. We
registreren gemiddeld 2000 bezoekers per maand.

Bedrijfsreportages :

Titel : De ZAKENMARKT
Ondertitel : Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio
Uitgave van : JEZ Media Services
Uitgever / Media advies: Gerie Jansen, Theo Wegh

Digitaal advertentiemateriaal dient opgemaakt in Adobe InDesign of Quark Xpress
aangeleverd te worden, of als Certified PDF, EPS of TIFF. Het materiaal dient voorzien te
zijn van alle gebruikte fonts en illustraties (minimaal 300 DPI), alsmede een duidelijk
voorbeeld (print of PDF). Prijzen zijn exclusief BTW.

Verschijningsfrequentie : 4 x per jaar
Reserveringstermijn : 3 weken voor verschijnen
Abonnementsprijs : € 35,- per jaar. In combinatie met online bedrijven register € 95,per jaar.
Advertentieformaten en -prijzen
b x h in mm
241 x 323

1/2 pag fc niet aflopend
1/4 pag fc niet aflopend

215 x 146
104 x 146

1/8 pag fc niet aflopend 105 x 70
Cover en 2/1 coverstory + banner+video
Cover en 3/1 coverstory + banner+video

1x

2x
4x
€ 1.425,- € 1.295,- € 1225,-€ 815,- € 725,- € 655,€ 465,- € 435,- € 395,€
255,- € 230,€ 2.950,€ 3.450,-

Aanvullende tarieven
Pagina 4 omslag 25 %
pagina 2 + 3 omslag 15 %
Tarieven voor bijsluiters , meehechters of
bedrijfsreportages op aanvraag. Prijzen exclusief BTW.
Technische gegevens
binnenwerk
Drukprocédé :
offset

omslag
offset

Papiersoort :

130 grms mat mc

250 grams hv

235 x 317 mm
215 x 300 mm

gesat. mc
idem
idem

Bladspiegel :
Zetspiegel :

€ 1950,€ 1495,€ 695,-

Reproductiemateriaal

Redactie : Nico Dunnebier, Feike Klomp,
Paul de Jager, Marco Diepeveen. Fotografie: Annemarie Bakker

1/1 pag fc aflopend

2/1 pagina reportage inclusief interview en fotografie
1/1 pagina reportage inclusief interview en fotografie
1/2 pagina reportage (tekst en beeld zelf aanleveren)

€

195,-

Aanleveren advertenties

productie@jezmediaservices.nl (o.v.v. titel en editienummer)
Oplagegegevens

binnenland

vaste verspreidingsbestand
controlled circulationbestand
Gedrukte oplage / Bereik

3.000
1.000
4.000 / 13.500

Verschijningstabel:
nr
1.
2.
3.
4.

Editie FOODVALLEY REGIO
25-03-2021
25-06-2021
30-09-2021
14-12-2021

Website
www.dezakenmarkt.nl
maandelijks gemiddeld 1.500 bezoeken

Sluitingsdatum
materiaal

3 weken voor
verschijnen.

banner per maand
bedrijfsvideo per maand

€ 395,€ 295,-

De ZAKENMARKT is een uitgave van:
JEZ Media Services
Pinkslo 10 - 6923 CH
Groessen
info@jezmediaservices.nl
www@jezmediaservices.nl
T 0316 - 34 49 60

dezakenmarkt.nl

