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ICT, innovatie en telecommunicatie

amsterdam
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Wat zijn de laatste trends op ICT gebied en hoe kunt u IT innovaties slim toepassen binnen uw bedrijf?
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Human Resource  - Coaching

Een actuele schets van de arbeidsmarkt in de regio Amsterdam. Wat gebeurt er op het gebied van
werving, selectie, training en opleiding van personeel? En hoe zet de trend van flexwerkers door? Om
medewerkers duurzaam in te zetten, is het stimuleren van de mentale gezondheid belangrijk. Daar
zijn diverse sportieve en gezonde mogelijkheden voor.

Bedrijfsleven & sport
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Het bedrijfsleven en de sportwereld
zoeken elkaar steeds meer op. Sport
gaat hand in hand met ontspanning
en gezondheid, maar ook met
marketing en een goed imago. Wat is de
meerwaarde van sportsponsoring?

Business & mobiliteit
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Congresregio amsterdam

Wat maakt Amsterdam tot de beste
regio als het gaat om de organisatie
van seminars, congressen of
personeelsevenementen? De markt in
beeld gebracht.

Auto’s, motoren, scooters en fietsen: wat is er nieuw? En
welke voorwaarden spelen er bij leasen of kopen? Verder
alles over de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio.

Autotestdag

In deze mobiliteitsuitgave verslagen van de populaire
jaarlijkse Business Amsterdam Autotestdag.

Business & Lifestyle

De laatste trends op het gebied van wellness en body,
mode, gadgets, culinaire genoegens, kunst en design. Met
inspirerende interviews, actuele trends, tips en interessante
verslagen.

Industrieterrein in beeld

tarieven
2018

Juridische dienstverlening
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Ondernemen is niet zonder risico. Wat moet u doen als uw onderneming in een juridisch conflict
verwikkeld raakt? Hoe krijgt u betrouwbaar advies in het doolhof van complexe wetten en regels?
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In de regio Amsterdam bevinden zich meer dienstverlenende bedrijven in de reclame en marketing
dan menig ondernemer denkt. Wat kunnen deze specialisten voor uw bedrijf betekenen?

Gemeente uit de regio amsterdam in beeld
Reclame, promotie en relatiemarketing

Business & Lifestyle

De laatste trends op het gebied van wellness en body, mode, gadgets, culinaire genoegens, kunst en
design. Met inspirerende interviews, actuele trends, tips en interessante verslagen.

Bedrijfshuisvesting & vastgoed

Waar moet u op letten bij het beoordelen van toekomstige
bedrijfslocaties? Waar zijn de gunstige locaties te vinden?
Wie neem je in de arm bij de zoektocht? Kortom: hoe staat de
vastgoedmarkt ervoor in de regio.
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Facility management

Organisaties draaien pas goed als alle voorzieningen ofwel de faciliteiten - in orde zijn. Dat betreft catering,
receptie, beveiliging, inkoop, logistiek of werkplekinrichting.
Hoe ontwikkelt deze markt zich?

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent
een visie hebben op duurzame bedrijfsvoering, voor
medewerkers, milieu en maatschappij. Dat proces is voor elk
bedrijf anders. Hoe gaat u om met duurzaam ondernemen?

Financieel management

Hoe om te gaan met budget
en financiële resultaten om tot
strategische keuzes te komen?
Beleggingstips en personal finance.
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Kunst en cultuur

Kunstuitleen, inspirerende
galerieën, musea en culturele
evenementen. Hoe staat de markt
van kunst en cultuur ervoor? Welke
rol spelen kunst en cultuur binnen
uw bedrijf.

Bedrijfsautotestdag

Lees mee met de interessante
testverslagen van de
Bedrijfsautotestdag.

•
•
•

Dicht bij de doelgroep, dicht bij de regio
Al 16 jaar toonaangevend in de regio amsterdam
Groot netwerk van 8.500 zakelijke beslissers

BUSINESS AMSTERDAM mediakaart 2018
Business amsterdam mediamix op maat

Met de juiste mix van communicatiemiddelen bereikt u uw doelgroep optimaal. De inzet van
meerdere contactmomenten via diverse mediakanalen vergroot de naamsbekendheid, versterkt
het imago, activeert de doelgroep en valt op tussen de concurrenten. Het beste resultaat zit in de
combinatie van online en offline adverteren. Print en internet versterken elkaar. Business Amsterdam
creëert samen met u een concept op maat.

Zakenmagazine

Business Amsterdam is hét zakenmagazine voor de regio Amsterdam. Door het regionale karakter
staat Business Amsterdam dicht bij haar doelgroep. Die doelgroep bestaat uit ondernemers, managers
en directieleden in het bedrijfsleven en bij (semi-) overheidsinstellingen. Het merendeel van de
lezers behoort tot de directie of het algemeen management. Business Amsterdam gaat dit jaar zijn
16e jaargang in en heeft in deze periode een stevige positie verworven in dit bladensegment. Het
zakenmagazine biedt herkenbare en actuele informatie die wordt uitgediept aan de hand van diverse
thema’s. Business Amsterdam verschijnt zeven keer per jaar in een gemiddelde oplage van 6.500
exemplaren en wordt verspreid op basis van controlled circulation.

Website

De website www.business-amsterdam.nl brengt het zakennieuws uit de regio. In de best gelezen
rubriek ‘regionieuws’ kunt u met een nieuwsbericht of banner adverteren. Het plaatsen van
banneradvertenties is een zeer effectieve manier om verkeer naar uw eigen website te genereren.

Digitale nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief van Business Amsterdam verschijnt 12 keer per jaar gericht aan 8.500 b-to-b
contacten. De nieuwsbrief geeft een compleet en aantrekkelijk overzicht van wat er speelt in zakelijk
Amsterdam. De nieuwsbrief biedt de mogelijkheid om een nieuwsbericht en/of banner te plaatsen.
Op deze manier kunt u uw klanten van actuele informatie voorzien.

Netwerkclub Business & Friends

Nieuw bij Business Amsterdam is de netwerkclub Business & Friends. Deze netwerkclub geeft u als
ondernemer de unieke kans om uw zakelijke netwerk verder uit te breiden. Het lidmaatschap biedt
een bedrijfsprofiel op het Business & Friends platform, toegang tot netwerkevenementen, 10 procent
korting op advertenties en nog veel meer!

Social media
businessamsterdam
BS_Amsterdam
business-amsterdam

Bent u geïnteresseerd in de combinatiemogelijkheden van bovenstaande
middelen? Wij zijn u graag van dienst.

BUSINESS AMSTERDAM mediakaart 2018
Algemene informatie

Titel		
Business Amsterdam
Ondertitel
Zakenmagazine voor de regio Amsterdam
Oplage 		
6500 exemplaren
Uitgever 		
Business Amsterdam BV
Kantoor		
Laan Copes van Cattenburch 62
		
2585 GC Den Haag
		
T 070-346 72 17
		info@business-amsterdam.nl
		www.business-amsterdam.nl
Verschijnt:
7 x per jaar

Business AMSTERDAM verschijnt in:

Metropoolregio Amsterdam, Amstelveen, Amsterdam Zuidoost, Badhoevedorp, Diemen,
Duivendrecht, Halfweg, Lijnden, Oudekerk a/d Amstel, Schiphol en Zwanenburg.

Data

Advertentieformaten

Nr. 		

Deadline

Verschijnt

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6. 		
7.		

16 feb		
30 mrt		
17 mei 		
28 juni		
13 sept		
25 okt		
14 dec		

week 11
week 17
week 24
week 30
week 41
week 47
week 2

Bladspiegel
Zetspiegel
1/1 pagina
½ pagina		
		
1/4 pagina
		
1/8 pagina

Coverstory
Spread		
Bedrijfsprofiel
Meehechters
Inserts 		

Advertentietarieven

Formaat
Full colour

1/1 pagina		
½ pagina		
¼ pagina		
1/8 pagina

1x

3x

7x

€1995,€1095,€ 655,€ 340,-

€1895,€1045,€ 645,€ 320,-

€1695,€ 995,€ 605,€ 305,-

Deze advertentietarieven gelden voor kant en klaar
advertentiemateriaal, aangeleverd als PDF. Indien u geen kanten-klaar materiaal tot uw beschikking heeft, verzorgt onze studio
desgewenst de opmaak van uw advertentie. Prijs op aanvraag.

Toeslagen

Voorkeursplaatsing
Aflopend		
Omslag 2		
Omslag 3		
Omslag 4		

10%
10%
15%
10%
25%

(breedte x hoogte)

215 x 285 mm
190 x 260 mm
190 x 260 mm (staand)
190 x 128 mm (liggend)
92 x 260 mm (staand)
92 x 128 mm (staand)
62 x 190 mm (liggend)
92 x 62 mm (liggend)

redactionele Tarieven

€4.850,€3.495,€2.440,Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag

De prijzen voor coverstory, spread en bedrijfsprofiel zijn
inclusief fotograaf en journalist.

Tarieven Online adverteren

Advertentietarieven voor de website, digitale
nieuwsbrief, Business & Friends op aanvraag.

Wij creëren graag samen met u een concept op
maat!

