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VERSCHIJNINGSDATA EDITIES 2018
Editie  Verschijnt  Aanleveren
01  09-03  15-02
02  15-06  24-05
03  21-09  30-08
04  14-12  23-11

ADVERTENTIES EN BANNERS AANLEVEREN

Advertentie voor het magazine
Digitaal met kleurproef op de volgende wijze:
-  Scan-resolutie 350 dpi (CMYK)
-  Certified PDF (fonts embedded, OPI off)
-  Programma’s: Indesign, Illustrator (eps)
 of Photoshop (eps/tiff)
-  Via beelddrager CD, DVD, E-mail
 (< 10mb) of via wetransfer.

Annuleringstermijn advertentie is uiterlijk 4 weken voor 
verschijningsdatum.

Banner voor de website
-  Bestandstype: jpg, png, (animated) gif, 
 of 3rd party code (animatie max 3 loops)
-  Bestandsgrootte max 950 kb
-  Inclusief URL
-  Mail naar: adverteren@zakenblad.nl

Prijzen zijn exclusief BTW. Kosten ontstaan door niet gereed 
advertentiemateriaal worden tegen kostprijs doorberekend.
Vaste plaatsen kunnen niet worden gegarandeerd, wel wordt 
er zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de
adverteerder.

Het Zakenblad is niet weg te denken in de regio en is inmiddels 

toe aan jaargang 28. Via ons digitale platform – website en 

social media – houden we onze lezers dagelijks op de hoogte 

van het zakelijke nieuws in de regio. 

Zakenblad werkt nauw samen met diverse (non-profit) organisaties die zich 
richten op ondernemers. De gedrukte versie verschijnt vier keer per jaar. 
De lezers waarderen het blad vanwege de interessante onderwerpen en 
hoogwaardige kwaliteit van foto’s. Het Zakenblad geeft ondernemers de 
mogelijkheid om contact te leggen met collega-ondernemers in de regio.

Gedrukte editie
De uitgave verschijnt 4x per jaar in een totale oplage van 6.500 exemplaren en 
wordt toegestuurd naar alle bedrijven in Weert, Nederweert en Cranendonck 
vanaf 2 personen en in Midden-Limburg (Keyport2020) vanaf 7 personen 
(t.a.v. directeur/eigenaar)*. Het Zakenblad wordt ook toegezonden aan 
leden van GS, burgemeesters, wethouders van Economische Zaken, diverse 
kennisinstellingen en (semi) publieke organisaties. Hiermee komt het 
Zakenblad direct op het bureau van de beslisser te liggen. De kracht van het 
Zakenblad als advertentiemedium zit in de combinatie van het hoge bereik en 
de beslissingsbevoegdheid van de lezers.  
* handelsregister Kamer van Koophandel, economisch actief.

Jaarabonnement  :  € 25,- (incl. BTW)
Prijs losse editie  :  € 7,50 (incl. BTW)

AFMETINGEN
Bladspiegel  :  230 x 280 mm (+3 mm afloop aan alle zijden)

TARIEVEN ADVERTENTIES (exclusief productiekosten en BTW.) 
1/1  pagina full colour  : 190 x 256   € 1.615,-*
1/2   pagina liggend full colour : 190 x 127   € 865,-*
1/2  pagina staand full colour : 94 x 256    € 865,-*
1/4  pagina staand full colour : 94 x 127   € 440,-*
Afmetingen zijn in mm en in volgorde breedte x hoogte aangegeven.
* Korting 10% bij 4 x plaatsen

TARIEF GADGETS & LIFESTYLE
 Per geplaatst item : € 195,- excl. BTW en redactie/fotografie

TARIEVEN BEDRIJFSREPORTAGE
Een door u zelf te bepalen reportage. Voorbeelden van onderwerpen: verhuizing/
verbouwing, nieuwe bedrijfsactiviteiten, directiewijziging, certificering, etc. 
2/1  pagina full colour : € 2.500,- incl. redactie en fotografie
3/1  pagina full colour : € 3.250,- incl. redactie en fotografie
4/1  pagina full colour : € 4.000,- incl. redactie en fotografie

Op de website www.zakenblad.nl staat elke dag 
o.a. het laatste zakennieuws en een actueel overzicht van 
evenementen en seminars in Limburg. Op de website kunnen 
een aantal banners geplaatst worden.

FORMATEN EN TARIEVEN VAN BANNERS
Prijzen zijn exclusief productiekosten en BTW.
 Superleaderboard   728 x 90  px  € 295,-  p/wk 
 Full banner    468 x 60  px € 195,-   p/wk
 In the picture  300 x 250  px € 100,-  p/wk
* Bij een jaarcontract krijgt u de 12e maand gratis.


