INFORMATIE EN TARIEVEN 2022
INHOUDELIJK

Achterhoek BIZ is hét toonaangevende
businessmagazine voor uw boodschap. Voor en
door Achterhoekse ondernemers, voornamelijk
actief in het MKB.
Het biedt nieuws en praktische informatie voor
beslissers in het Achterhoekse bedrijfsleven,
verweven met interviews, bedrijfsportretten,
actuele tips en trends.
OPLAGE EN BEREIK

Bij AchterhoekBIZ kijken we niet meer naar
oplage maar naar views. Niet alleen de gedrukte
magazines zijn voor u belangrijk, maar ook in
grote mate onze online (social)media kanalen.
De combinatie van print en online, levert meer
dan 20.000 views per uitgave op. Vergeleken
met 3 jaar geleden is het bereik daarmee
verdrievoudigd.
FREQUENTIE

4x per jaar
OMVANG

32-64 pagina’s
UITVOERING

A4 formaat, full color, geniet
SPECIALS

Tussentijds kunnen specials uitgegeven worden,
geheel in teken van één onderwerp of organisatie.
Bel hiervoor 06 - 208 85 933

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN

• Advertentie
• Advertorial (bedrijfsportret)
• In ontwikkeling: online publicatie op
www.achterhoekbiz.nl (banner, tekstlink,
bedrijfspagina)
TARIEVEN

• 1/1 pagina: € 945,• 1/2 pagina: € 575,• 1/4 pagina: € 325,• Advertorial: € 2150,- (2 pagina’s spread incl.
redactie, fotografie en vormgeving)
• Banner of tekstlink online: € 85,- per maand
TOESLAGEN

• Pagina 2 (binnenzijde voorpagina) € 90,• Achterpagina: € 145,SPECIAL

Een speciale uitgave in het teken van uw bedrijf,
dienst of product. Tarieven en mogelijkeden op
aanvraag.
VERSCHIJNINGSDATA 2021

nr 1: maart
nr 2: juni
nr 3: september
nr 4: december

FORMATEN MAGAZINE (breedte x hoogte in mm)

• Bladspiegel: 201x297 mm
• Zetspiegel: 190x272 mm

ADVERTENTIEFORMATEN (breedte x hoogte in mm)

• 1/1 pagina bladspiegel: 210x297 mm (+ 3 mm)
•
zetspiegel: 190x272 mm
• 1/2 pagina staand:
91x272 mm
• 1/2 pagina liggend:
190x134 mm
• 1/4 pagina staand:
91x134 mm
• 1/4 pagina liggend:
190x65 mm
AANLEVERSPECIFICATIES

Materiaal uitsluitend als Certified PDF. Uitsluitend
CMYK beelden gebruiken met een resolutie van
300 dpi.
CONTACTGEGEVENS

AchterhoekBIZ
Molenstraat 43
7075 BB Etten (Gld)
www.achterhoekbiz.nl
info@achterhoekbiz.nl
Sales
sales@achterhoekbiz.nl
Tel: 06 208 85 933 (Ed Smit)

