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Laat jezelf zien!
En laat ons je helpen met een knallende off- en online campagne om jezelf als dé leukste werk-
gever te profileren 

Goed en voldoende personeel is namelijk ontzettend belangrijk voor de continuïteit en groei van 
je bedrijf. Maar hoe vind je dit in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt?

“ Word jij hier nou net zo enthousiast van als ik? Neem dan 
contact op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. ”

We verzorgen een artikel van twee pagina’s. (incl. redacteur en fotograaf) waar het personeel bij 
betrokken wordt

Jullie artikel wordt geplaatst in onze zakenmagazines (met een bereik van 45.000 per editie) en 
opgevolgd door een uitgebreide online campagne (met een bereik van 268.000 per maand)

Het artikel wordt geplaatst op ons online platform met doorklikmogelijkheid naar de vacatures 
op de eigen website (15.000 bezoekers per maand)

Wat gaan we voor je doen?

Vergroot het bereik door het artikel te delen via de eigen kanalen maar zeker ook door het 
personeel. Juist als mensen zelf aan het woord komen en op de foto staan, doen ze dat graag en 
bereik je meteen de juiste doelgroep

Een nóg groter bereik én de juiste doelgroep bereiken?

Op zoek naar 
personeel?



1.800 bedrijfsprofielen, 4.000 
ledenprofielen, agenda, nieuws, 
artikel digitaal en link naar 
online kanalen.
>  15.000 bezoekers per maand
>  400.000 weergaven in google
search per maand

Regio Business wordt door 
Google gezien als nieuwsbron, 
dit betekent dat alleen al het 
plaatsen van een bedrijfsprofiel 
op onze website ervoor zorgt 
dat ook jouw ranking bij Google 
sterk toeneemt.

De zakenmagazines worden zes 
keer per jaar uitgegeven. Iedere 
editie bevat: een Made in 
Brabant special (z.o.z.), columns, 
verslag van de BOB Academy 
en de rubrieken Ondernemen 
met Visie, Opvolging & Over- 
name en de Leukste werkgever.

Maar liefst 94% van de lezers 
stelt zakennieuws uit de eigen 
regio op prijs en beoordeelt het 
zakenmagazine met een 8.3. 
Bij 75% van de bedrijven wordt 
het blad door meerdere 
mensen gelezen waarna het in 
81% van de gevallen op de lees- 
tafel komt.

De zakenmagazines worden per 
post op naam van de direc-
teur/eigenaar verstuurd naar 
leden en via controlled circulati-
on naar bedrijven met meer dan 
vijf medewerkers.

€ 295,00 per jaar 
Lidmaatschap is voor vier per- 
sonen, inclusief toegang tot BOB 
Masterclasses en BOB Borrels en 
alle mogelijkheden online, zoals 
het plaatsen van een bedrijfs- 
profiel en nieuwsberichten.

Regio Business wordt door 
Google gezien als nieuwsbron.

37,5% is eigenaar, 26,5% heeft een 
directie/management functie.

De social media kanalen, het 
online platform en de BOB 
Update zorgen voor > 268.000 
bereik per maand.

Twitter
> 3.000 volgers
> 60.000 bereik per maand

Facebook
> 3.400 volgers
> 30.000 bereik per maand

LinkedIn groep & pagina
> 6.500 volgers
> 62.000 bereik per maand

Instagram
> 800 volgers
> 5.000 bereik per maand

Youtube
> 5.000 views

regio-business.nl 

Brabantse 
Business

Community

ONLINE
Online platform

Hoge Google-ranking

BOB Update

Social media

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal bereik online

OFFLINE
Regionale zakenmagazines
Midden-Brabant
Oplage: 5.000
Bereik: 15.000

Oost-Brabant
Oplage: 5.000
Bereik: 15.000

West-Brabant
Oplage: 5.000
Bereik: 15.000

Totaal bereik:
45.000 beslissers
Meeleesfactor 3

Formule

Onderzoek

Verspreiding

FACE-TO-FACE
BOB Events
12 x BOB Borrel
9 x BOB Talkshow
4 x BOB Masterclass
6 x BOB Academy

Verdeling leden
>   1.800 bedrijven
>   4.000 personen

Bedrijfs-
grootte

* 1.8 miljoen bedrijven ingeschreven bij KvK

ZZP

2-10

Verdeling 
RB leden

Verdeling 
bedrijven in NL*

Profiel leden

Bedrijfslidmaatschap
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11-50

51-100

>100

12%

29%

31%

10%

18%

77.5%

18.8%

2.9%

0.4%

0.4%

Industrie

Productie

Bouw

Transport & logistiek

ICT

12%

10%

15%

10%

8%

Zakelijke dienstverlening

Overig

19%

26%
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EDITIE

NOVEMBER / DECEMBER

22 NOVEMBER 2022

EDITIE

SEPTEMBER / OKTOBER

27 SEPTEMBER 2022

EDITIE

MEI / JUNI

17 MEI 2022

EDITIE

JULI /  AUGUSTUS

12 JULI 2022

EDITIE
MAART / APRIL

22 MAART 2022

EDITIE

JANUARI / FEBRUARI

25 Januari 2022

Het Leukste Werkgever all-in pakket

Kennismakings-
aanbieding!

Business rapportage van twee pagina’s in één regio

- Inclusief fotograaf en redacteur
- Uitgebreide social media campagne
- Het artikel wordt gedeeld in onze nieuwsbrief
- Plaatsing op ons online platform
- Ben je lid van Regio Business? 

Dan wordt het artikel gekoppeld aan je online profiel

Zichtbaar zijn in twee regio’s: 35% toeslag 
op bovenstaand tarief

€ 1.950,00

€ 682,50

( Normaal € 2.950,00 )

€ 975,00Zichtbaar zijn in drie regio’s: 50% toeslag 
op bovenstaand tarief

€ 1.950,00€ 2.950,00

Onze zakenmagazines verschijnen zes keer per jaar 
in de regio Oost-, Midden- en West-Brabant.


