
 

 
RESPONSFORMULIER MADE IN BRABANT ALL-IN JAARPAKKET 
 
 
Verschijning:  26 jan / 23 maart / 18 mei / 13 juli / 21 sept / 9 nov 2021 
 
Regio’s:  Midden-Brabant, Oost-Brabant en West-Brabant  
 
Offline: Wij vertellen jouw verhaal in dit zakenmagazine en bereiken 45.000 lezers in 

Brabant! We maken het persoonlijk en delen je visie, met een vleugje humor. 
Dat zijn de artikelen uit de maakindustrie die gelezen worden en waar we voor 
staan. En die prachtige foto uit het artikel herhalen we in de advertentie die we 
elke editie voor je plaatsen. Twee vliegen in één klap: de kracht van de 
herhaling en persoonlijke herkenbaarheid. 

 
Face-to-face: Kom naar de BOB Academy: zes keer per jaar, bij een bedrijf op locatie, 

speciaal voor dga’s uit branches zoals productie, industrie, hightech, logistiek, 
bouw en techniek. Neem een kijkje in andermans keuken en bouw je 
regionale netwerk verder uit. 

 
Online:   Jouw artikel bereikt naast de lezers van het zakenmagazine: 

• 24.000 abonnees van onze digitale nieuwsbrief 
• 157.000 contacten via onze social media kanalen per maand 
• 15.000 bezoekers van onze website per maand 

 
 

 Pakket I Made in Brabant Specials 

1/1 pagina businessprofiel  
(inclusief redacteur en fotograaf) 

€ 1.800,00 

 
6 x ¼ pagina advertentie  
(inclusief foto uit het artikel) 
 
Promotie redactionele artikel via online platform, social media 
kanalen en nieuwsbrief Made in Brabant (bereik +268.000 per 
maand) 

 
€ 3.000,00 

 
Totaalprijs normaal 

 
€ 4.800,00 

Aanbieding (facturering 6 x € 500,00 per twee maanden) 

 
€ 3.000,00 

 Doorplaatsing voor profilering in twee regio’s: 35% toeslag € 1.050,00 
 Doorplaatsing voor profilering in drie regio’s: 50% toeslag € 1.500,00 
 



 

 Pakket II Made in Brabant Specials 

2/1 pagina businessreportage  
(inclusief redacteur en fotograaf) 

€ 2.950,00 

 
6 x ¼ pagina advertentie  
(inclusief foto uit het artikel) 
 
Promotie redactionele artikel via online, social media kanalen 
en nieuwsbrief Made in Brabant (bereik +268.000 per maand) 
 

 
€ 3.000,00 

Totaalprijs normaal € 5.950,00 

Aanbieding (facturering 6 x € 650,00 per twee maanden) 

 

€ 3.900,00 

 Doorplaatsing voor profilering in twee regio’s: 35% toeslag € 1.365,00 
 Doorplaatsing voor profilering in drie regio’s: 50% toeslag € 1.950,00 

 

 Pakket III Made in Brabant Specials 

Coverstory 
Cover en 2/1 pagina businessreportage  
(inclusief redacteur en fotograaf) 
 

€ 4.800,00 

6 x ¼ pagina advertentie  
(inclusief foto uit het artikel) 
 

€ 3.000,00 

Promotie redactionele artikel via online, social media kanalen 
en nieuwsbrief Made in Brabant (bereik +268.000 per maand) 
 

 

Totaalprijs normaal 
Aanbieding (facturering 6 x € 900,00 per twee maanden) 

 

      € 7.800,00 
€ 5.400,00 

 Doorplaatsing voor profilering artikel en advertenties in twee 
regio’s: 35% toeslag 

 
€ 1.890,00 

 Doorplaatsing voor profilering artikel en advertenties in drie 
regio’s: 50% toeslag 

 
€ 2.700,00 

 
 
Graag hier je contactgegevens invullen 
 

Organisatie:    
 

Contactpersoon:   
 

Adres:     
 

Postcode/Plaats:   
 

E-mail:     
 

Handtekening: 
 
Prijzen zijn exclusief 21% btw. Bureaukorting niet van toepassing op specialprijzen. Facturering volgt na plaatsing.  
Graag het ingevulde responsformulier per mail retourneren aan marielle@regio-business.nl  
 


