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Kennis van zaken Hart voor verbinden ZO! Zakelijk Ontmoeten
Onze partners delen graag hun kennis

en staan klaar voor diverse
ondernemersvragen.

Samen zorgen wij voor verbinding,
samenwerkingen, groei en een

interessant netwerk.

Sluit u aan bij ZO! Zakelijk Ontmoeten
voor ondernemers in Noord-Limburg.

Noord-Limburg Business is hét toonaangevende multimediale platform voor alle ondernemers, midden en groot
bedrijf en bestuurders in de regio Noord-Limburg. Inspirerend, informatief, interviews, actueel nieuws, artikelen en

reportages over ondernemerschap en trends.
 

De combinatie van website, nieuwsbrieven, social media, ZO! Zakelijk Ontmoeten, print, online en e-magazine maakt
Noord-Limburg Business tot een volwaardige partner om uw communicatiedoelstellingen te bereiken. 

 
Noord-Limburg Business verschijnt zes keer per jaar in de gemeentes Venlo, Cuijk, Boxmeer, Horst aan de Maas,

Venray, Peel en Maas, Beesel, Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Nederweert, Weert en Roermond. Naast Noord-
Limburg Business hebben wij nog 5 B2B platforms in Midden- en Zuid-Nederland, 6 regio’s in totaal waarmee 250K+

ondernemers worden bereikt.
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Standaard banner 320x120 pixels à €99,- per maand   
Center banner 576x380 pixels à €199,- per maand
Footer banner 940x200 pixels à €249,- per maand
Header banner 940x223 pixels à €299,- per maand
Nieuwsitem of advertorial a €195,- per permanente plaatsing

Website 

Mogelijkheden en tarieven
Noord-Limburg Business 2023

Banner €175,- per plaatsing
Bericht €195,- per plaatsing

Direct Mailing exclusief voor uw bedrijf, naar nieuwsbriefabonnees à €799,- per keer

Nieuwsbrief (1 per week, oplage 1.500+)

Direct Mailing / Dedicated Newsletter (oplage 3.000+)

Magazine online en print (bereik 17.500)

(Social) media service
Alle content door ons gemaakt krijgt u kosteloos ter beschikking voor gebruik via uw eigen media
kanalen elders

ZO! borrels, seminars, masterclasses, autotestdagen en tafeldiscussies
Zie verder in mediakit de exacte inhoud en mogelijkheden

 ZO! Zakelijk Ontmoeten

Multimediale en voordelige jaarcampagnes waarbij u over de gehele linie profiteert van al onze
marketingtools richting uw regionale doelgroep
Zie verder in mediakit de exacte inhoud en mogelijkheden

Partnerpakketten



6x 1/4 pagina advertentie in online editie, e-magazine en print
1x 1 pagina artikel in editie naar keuze 

2x per jaar opname met bericht in nieuwsbrief en website 
4x per jaar opname met banner in nieuwsbrief

1  jaar lang gratis toegang ZO! 

Online magazine, E-magazine en print

Nieuwsbrief en website 

Events 

6x 1/2 pagina advertentie in online editie, e-magazine en print
1x 2 pagina artikel in editie naar keuze 

Opname van artikel in nieuwsbrief 
4x per jaar opname met bericht in nieuwsbrief en website 
4x per jaar opname met banner in nieuwsbrief

2x 1 jaar lang gratis toegang ZO! 

Online magazine, E-magazine en print

Nieuwsbrief en website 

Events 

6x 1/1 pagina advertentie in online editie, e-magazine en print
1x 3 pagina artikel in editie naar keuze 

Opname van artikel in nieuwsbrief 
4x per jaar opname met bericht in nieuwsbrief en website 
8x per jaar opname met banner in nieuwsbrief

2X 1 jaar lang gratis toegang ZO! Premium

Online magazine, E-magazine en print

Nieuwsbrief en website 

Events 
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Partnerpakketten
Multimediale en voordelige jaarcampagnes waarbij u over de gehele linie

profiteert van alle beschikbare marketingtools richting uw regionale doelgroep.

€ 140,- p/m voor
een jaar

OF
1 factuur 10%

korting

€ 260,- p/m 
voor een jaar

OF
1 factuur 12,5%

korting

€ 499,- p/m
voor een jaar

OF
 1 factuur 15%

korting
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Bovenstaande pakketten zijn slechts een selectie van de mogelijkheden voor een campagne via het
Noord-Limburg Business platform. Als u uw wensen bij ons kenbaar maakt, dan doen we u graag

een voorstel op maat.

Een groter bereik behalen met uw campagne? 
Vergroot uw regio met 1 of meerdere van onze B2B merken!

Publiciteit via 2 regio’s, 10% korting over de gehele campagne
Publiciteit via 3 regio’s, 20% korting over de gehele campagne
Publiciteit via 4 regio’s, 30% korting over de gehele campagne
Publiciteit via 5 regio’s, 40% korting over de gehele campagne
Publiciteit via 6 regio’s, 50% korting over de gehele campagne

www.valleibusiness.nl | www.rivierenlandbusiness.nl | www.driestedenbusiness.nl | 
www.noordlimburgbusiness.nl | www.oostgelderlandbusiness.nl | www.utrechtbusiness.nl 



Noord-Limburg Business wordt geproduceerd en
uitgegeven door Van Munster Media Publishers, maar
Van Munster Media Publishers heeft ook een
zusterbedrijf: Van Munster Media Factory, een ervaren
reclame- en marketingbureau met klanten door heel
Nederland.

Met onze eigen studio, redacteurs en marketeers
produceren wij graag in opdracht van anderen. Van
webdevelopment en online automatisering tot
fotografie, video, tekst, social media en vormgeving.

Geïnteresseerd in?
Reportages – Interviews – Storytelling – Copywriting – Huisstijl – Webshops – DTP – Fotografie
– Video – Webdesign – Grafisch design – Business Development – Accountmanagement –
Drukwerk - Relatiebeheer – Google analytics – Crossmediaal – Data analyse – Events –
Branding – Conceptontwikkeling – Consultancy – SEO – Programmeurs – Webdevelopment

Wij bieden het hele pakket! Neem contact op via de onderstaande contactgegevens voor
meer informatie of bekijk onze website: www.vanmunstermedia.nl

Wilt u dit liever in een persoonlijk gesprek met ons bespreken? We komen graag
bij u langs om de mogelijkheden voor een campagne op maat met u door te

nemen en u van advies te voorzien.
 

Met vriendelijke groet,
 

Hoofdredactie | Sofie Fest I 06-39199500  I Sofie@vanmunstermedia.nl
Sales | Aysun Mahubessy-Saruhan | 06-41 695452 | Aysun@vanmunstermedia.nl

Sales | Ruud Janssen | 06-46825038 | Ruud@vanmunstermedia.nl

Contactgegevens

ZO! Zakelijk Ontmoeten
ZO! staat voor ‘zakelijk ontmoeten’ en is onderdeel van het
zakelijke multimedia- en communicatieplatform Noord-
Limburg Business. ZO! is bedoeld voor ondernemers, directie
en professionals uit alle sectoren. Het initiatief wil deze brede
doelgroep verbinden, kennis delen over actuele onderwerpen
en inzicht bieden in nieuwe ontwikkelingen.

Prettig informeel. Dat is ZO!
Bij ZO! draait het om echte contacten.
Het netwerk is prettig informeel.
Persoonlijke interactie en het uitwisselen
van ervaringen staan centraal. Daartoe
vindt tweemaandelijks een fysiek event
plaats met bekende en onbekende
sprekers. 

Nieuwe handen schudden. Dat doet u ZO! 
De vorm van ZO! Noord-Limburg Business varieert:
borrels, seminars, masterclasses, autotestdagen
en tafeldiscussies. Stuk voor stuk nodigen de
events uit om nieuwe handen te schudden,
inspirerende gesprekken te voeren en relaties op
en uit te bouwen. Matchen en samenwerken staan
centraal, met oog voor de gunfactor. ZO! is Noord-
Limburg Business nu eenmaal.

www.noordlimburgbusiness.nl Noord-Limburg business NoordLimburgBiz Noord-Limburg Business

mailto:Ruben@vanmunstermedia.nl
mailto:bas@vanmunstermedia.nl
mailto:ruud@vanmunstermedia.nl

