De kracht van

het delen van kennis
Tariefkaart 2021

Het team van OndernemersZine in de Inspiratiefabriek
van ROC Friese Poort Emmeloord/Urk. Een inspirerende,
creatieve ruimte waar ‘industrial meets a touch of vintage.’
De plek waar kennis wordt gedeeld door docenten, studenten,
bedrijven en instellingen.
Foto: Sjors Evers / Wietske Bloemhof
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Bij OndernemersZine hebben we er zin in!

Wat is jouw verhaal?
• Midden in de maatschappij

Net als jij zijn wij ondernemer. Wij hebben veel plezier in ons werk en zetten

• Vallen en opstaan

ons daarom graag in voor de ondernemers van Noordoostpolder en Urk. Wij

• Je waarde als polderondernemer

geloven in de kracht van delen en dan vooral het delen van kennis. Waarom

• Events & activiteiten

zouden we allemaal opnieuw het wiel uitvinden? Wat voor jouw bedrijf werkt

• Campagne in beeld

(of juist niet) kan weleens van grote waarde zijn voor andere ondernemers.

• Communicatie: zenden & ontvangen

En dat is waar we met ons magazine OndernemersZine op doelen.

• Branding & merkbeleving
• De professional

Wat is voor jou waardevol gebleken? Welk verhaal heb jij over jouw

• Street marketing

bedrijf te vertellen en wat kunnen andere ondernemers daarvan leren? Bij

• De Social Media van

OndernemersZine zijn we op zoek naar dat soort verhalen. Verhalen om te

• De ontwikkeling

delen, om van te leren en om de ondernemerszin in dit gebied te ontwikkelen.

• Opleidingen & trainingen

Wij geloven dat we onze bedrijven samen naar een hoger niveau kunnen

• Op beursbezoek

tillen en daar worden we als gebied allemaal beter van.

• De estafette-column

Doe jij mee? We vertellen jouw verhaal graag in OndernemersZine.
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Specificaties:

NOP/
URK

• Glossy
• A4 formaat (210x297mm)
• 44 pagina’s
• Verschijning: 2x per jaar (voorjaar /najaar)
• Oplage: 3500
• Verspreiding: regio Noordoostpolder/Urk

•

Regio Noordoostpolder/Urk

•

Verspreid onder 3000 ondernemers

•

500 magazines voor op koffietafels

Tarieven
Redactioneel / Interview inclusief fotoshoot op locatie
• 2/1 pagina (spread) + ca. 4 foto’s

€ 1000

• 1/1 pagina + ca. 2 foto’s

€ 650

• 1/4 pagina zonder foto

€ 150

• Studiofoto (optioneel bij 1/4 pagina)

€ 135

• Locatie portret (optioneel bij 1/4 pagina)

€ 225

3000

Advertentie / Op basis van eigen kant-en-klaar materiaal
• 1/1 pagina binnenzijde omslag

€ 1500

• 1/2 pagina binnenzijde omslag

€ 800

• 1/2 pagina

€ 650

• 1/4 pagina

€ 350

• Opmaak advertentie (optioneel)

€ 175

en in wachtruimtes

e

Ondernemers

Contactgegevens OndernemersZine
• Randweg 25, 8304 AS EMMELOORD
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• 0527 - 305085 / 06 - 15432508
• info@ondernemerszine.nl
• www.ondernemerszine.nl

Het team van OndernemersZine stelt zich graag even aan je voor:
Ramona van Urk: een kei in het

Jennifer Slot: met haar onderneming

Sjors Evers: Sjors legt als ID

Jannette Weultjes: moeilijke

organiseren van events, beurzen

Jinx Design Grafisch Ontwerp prikkelt

fotograaf de identiteit vast van wat

onderwerpen op een begrijpelijke

en alles wat daarbij komt kijken.

ze de zintuigen op het gebied van

hij fotografeert. In de marketing-

manier beschrijven. Daar is Jannette

Bovendien is Ramona sterk in

grafische vormgeving. Jennifer zorgt

communicatie draait alles om identiteit

Weultjes Tekst & Communicatie goed

het opstellen van marketing- en

dat mediaboodschappen opvallen en

en imago van mensen, producten en

in. Jannette is op het gebied van

communicatieplannen en het

dat je als ondernemer verder kunt om

diensten. Hoe onderscheid je je? Sjors

teksten schrijven een duizendpoot: van

organiseren en geven van (bedrijfs)

jouw boodschap aan anderen over te

fotografeert daarom ook veel voor

magazines tot websites en van social

trainingen, ook op locatie.

brengen.

bedrijven en overheden.

media tot nieuwsbrief.

www.ramonavanurk.nl

www.jinxdesign.nl

www.sjorsevers.com

www.jannetteweultjes.nl

