WEST.
voor ondernemers in de Randstad

Omdat klanten niet uit de
lucht komen vallen
Meer business door communicatie!

Adverteer in WEST!
Als ondernemer zult u uw gezicht willen laten zien naar de markt. Internationaal,
zeker nationaal en vast ook regionaal. Uw regio, Noord- en Zuid-Holland met als
hart de Randstad (de drukste zakelijke regio van Nederland), biedt meer kansen
dan u misschien denkt. Adverteer daarom in WEST. U bereikt in één klap zo’n
8700 collega-ondernemers, en dus 8700 prospects. Tegen een bescheiden tarief.
U ondersteunt daarmee tevens VNO-NCW WEST in de behartiging van uw
belangen en die van uw collega-ondernemers in de regio Noord- en Zuid-Holland.

Magazine WEST.

Tarieven WEST. Magazine

WEST. is het ledenblad van ondernemersvereniging VNO-NCW West.
Het magazine verschijnt zes keer per jaar en biedt informatie over
actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven. WEST. is gezaghebbend en
spraakmakend, informerend en waar mogelijk opiniërend en meningsvormend. Abonnees kunnen zich inschrijven op het Ledennet van
WEST., met daarin een overzicht van alle leden van VNO-NCW West.

Verschijningsdata 2018
Editie

Aanleveren

Bij abonnee

1

22 januari

22 februari

2

19 maart

19 april

3

21 mei

21 juni

4

20 augustus

20 september

Bereik

5

1 oktober

1 november

Verspreide oplage: 2897
Meeleesfactor: 3
Werkelijk bereik: 8700

6

12 november

13 december

Doelgroepen
Alle leden van de vereniging VNO-NCW West (ondernemers en
werkgevers) evenals andere geïnteresseerden zoals burgemeesters,
gedeputeerden en pers. De leden van VNO-NCW West geven
leiding aan een middelgroot of groot bedrijf en zijn erg betrokken
bij VNO-NCW West. Ondernemers zijn lid vanwege het netwerk
van VNO-NCW West, landelijk en in de regio. VNO-NCW West richt
zich op: mobiliteit en bereikbaarheid, fysieke ruimte voor bedrijven,
kennis en innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt en duurzaamheid en
maatschappelijk ondernemen.

Advertentietarieven (in euro’s)
Full colour

1x

4x

6x

1/1 pagina

1955,00

1550,00

1460,00

1/2 pagina

1020,00

810,00

765,00

1/4 pagina

530,00

420,00

395,00

Advertentieformaten
Bladspiegel
1/1 pagina Afl.

220 x 280

1/1 pagina Zet.

185 x 235

Zetspiegel

Staand

Liggend

1/2 pagina

-

185 x 115

1/2 pagina

90 x 235

-

1/4 pagina

90 x 115

-

1/8 pagina

-

90 x 55

Bijsluiters
Wilt u een gerichte groep bereiken? Kies dan voor de mogelijkheid
om uw bijsluiter toe te voegen bij een deeloplage van West Magazine.
Hieronder ziet u de mogelijkheden:
1. Noordwest-Holland
2. Amsterdam
3. Rotterdam, Delft en Drechtsteden
4. Den Haag
5. Westland en Oostland
6. Rijnland, Rijngouwe en Alblasserwaard.

Versterk uw boodschap,
werf crossmediaal

Tarieven online
VNO-NCW WEST

Crossmediaal adverteren heeft de toekomst. Versterk uw boodschap en daarmee uw naamsbekendheid in de drukste zakelijke
regio van Nederland. Combineer uw advertentie in WEST. met
andere multimediale kanalen.

VNO-NCWWest.nl

• Adverteer crossmediaal via drie kanalen, magazine, website en
digitale nieuwsbrief.
• Plaats uw advertentie of banner op de website of in de nieuwsbrief
WEST.
• U bereikt zo 2500 unieke bezoekers per maand.
• U biedt al deze bezoekers een directe toegang tot uw website.
• Daarmee vergroot u de kans op direct contact en het verkrijgen
van emailadressen voor uw marketing.

Bannertarieven per maand (in euro’s)
1 maand

3 maanden 6 maanden

1.050,00

2.100,00

5.250,00

Banner homepage 43x120

420,00

1.050,00

2.100,00

Full banner 450x60

420,00

1.050,00

2.100,00

Bedrijfsprofielpagina

475,00

Banner

365,00

Advertorial

475,00

Voetregel bij register

365,00

Rectangle 336x280

Nieuwsbrief

Facts

Bannertarieven (in euro’s)

In onderstaande afbeelding ziet u wat het toegevoegde bereik van
WEST. is.

1 maand
Full banner 522x60

355,00

3 maanden 6 maanden
895,00

4.790,00

Bereikcijfers per maand

WEST. Multimediale pakketten
Print: 8700

Bedrijfsprofielpagina + plaatsing brancheregister

Unieke bezoekers online: 2500

Rubriek 'even voorstellen' (printuitgave) + plaatsing
carrousel open site

Pageviews: 11.900
Nieuwsbriefabonnees: 3070

Nieuwsbrief WEST.

625,00

Multimediaal voordeelpakket A
Een hele pagina full colour advertentie in 1 editie
van West Magazine

De nieuwsbrief van WEST is gekoppeld aan vno-ncwwest.nl en
informeert de lezer minimaal 6 keer per jaar over het laatste nieuws.
Het bereik van de nieuwsbrief is 3500 leden. Het websitebezoek kent
een sterke toename na verzending van de nieuwsbrief. Een banner
op de website en de nieuwsbrief biedt extra aandacht bij uw
specifieke doelgroep.

1415,00

3675,00

Een banner op de website van West voor een duur
van 4 weken
Een banner in 1 editie van de West Nieuwsbrief
Opname van bedrijfsprofiel in het West
Brancheregister

Multimediaal voordeelpakket B

• Nieuwsbriefabonnees: 3070.
• Maandelijks ruim 5400 bezoekers.
• Pageviews: maandelijks 9500.

Een halve pagina full colour advertentie in 1 editie
van West Magazine

VNO-NCWWest.nl

Een banner in 1 editie van de West Nieuwsbrief

De website van VNO-NCW West is het online middel van de vereniging,
VNO-NCW West. De site heeft een informatieve en actuele nieuws
functie voor leden en belangstellenden. Naast actuele informatie,
nieuwsfeiten en agenda’s, hebben leden de mogelijkheid een uitgebreid bedrijfsprofiel te plaatsen op het Ledennet, eventueel met foto
en/of bedrijfsfilm.
• Maandelijks ruim 2500 bezoekers.
• Pageviews: maandelijks 9500.

Opname van bedrijfsprofiel in het West
Brancheregister

Een banner op de website van West voor een duur
van 4 weken

2625,00

Acht redenen om te
adverteren in WEST.

Elan
strategie & creatie

1
2
3
4
5
6
7
8

Elan is een marketingcommunicatiebureau. We zorgen ervoor dat
onze klanten zichzelf overtreffen met verrassende en effectieve
campagnes, marketingacties en communicatie, online en offline.
Wij worden elke dag blij van klanten die door ons een stapje verder
komen waardoor we een lach op hun gezicht zien.

	 		 U bereikt tegen bescheiden tarieven 8700 ondernemers
in de drukste zakelijke regio van Nederland.
	 U komt direct bij decisionmakers van toonaangevende
bedrijven over de vloer.

  U vergroot uw naamsbekendheid en die van uw producten
en werken.


U versterkt uw imago.

Wij zijn Elan, een sterk team specialisten en generalisten. Wij helpen
je kansen te pakken die je zelf misschien niet direct ziet. Samen
met jou bepalen wij de te volgen strategie en creëren we wat nodig
is om je doelstellingen te behalen.
Jou laten scoren, daar gaan wij voor.

  U werft meer deelnemers voor uw evenement, workshop
of cursus.

Use [Elan] to stand out

  U ondersteunt VNO-NCW WEST, en de belangenbehartiging
ondernemers.

  Adverteren in WEST. is adverteren in een betrouwbaar en
sterk merk.

  Adverteren in WEST. is een stap op weg naar persoonlijk
contact met nieuwe klanten.

Algemene informatie
Titels
• West Magazine
• West Online (www.vno-ncwwest.nl)
• West Ledennet
• West Nieuwsbrief
Uitgeverij:
Elan strategie & creatie
Laan van Zuid Hoorn 60
2289 DE Rijswijk
Telefoon 015 285 58 58
www.elan.nl
info@elan.nl
Uitgever Rik Weeda
Media-adviseur Bart Tiemens
bt.media@live.nl
Telefoon 06 51 34 58 70

Aanleverspecificaties
Wij ontvangen uw materiaal, door u gemaakt als certified
pdf document, uiterlijk op de aangegeven aanleverdata.
Het aanleveradres voor uw materiaal is rik@elan.nl,
o.v.v. WEST en het editienummer.
Voor vragen over het materiaal kunt u contact opnemen
met telefoon 070 221 18 64.
Aanleveren meehechters en bijsluiters
Wij ontvangen uw materiaal uiterlijk op de aangegeven
aanleverdata op het volgende adres:
Drukkerij Quantes
t.a.v. Berthold Kalmeijer
o.v.v. WEST, het editienummer en het ordernummer
Postbus 1822
2280 DV Rijswijk
Aanleveren bannermateriaal
U kunt uw banners sturen naar rik@elan.nl.

Alle tarieven zijn in euro’s exclusief btw en gelden per plaatsing. Tussentijdse wijziging voorbehouden.

