
 

HÉT ONDERNEMERSBELANG
MEDIAKIT

Vergroot je naamsbekendheid en genereer extra leads



Hét Ondernemersbelang is hét cross mediaal kennis- en communicatieplatform voor en door 

ondernemers. Door middel van de kennisbank op de website, mailcampagnes en social media 

kanalen houdt Hét Ondernemersbelang ondernemers up-to-date met het laatste nieuws en de 

nieuwste trends.

WIE ZIJN WIJ?
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Verbinden met ondernemers uit de regio? Hét 
Ondernemersbelang is dé verbindende factor naar 

kennis en nieuwe contacten voor ondernemers. 
Tegenwoordig is het erg belangrijk om je doelgroep 

zo breed mogelijk te benaderen met 
kennisinhoudelijke informatie en ze zo aan je te 

binden. Hét Ondernemersbelang is hierbij dé 
helpende factor om uw content via alle kanalen 

goed te verspreiden en de doelgroep op een juiste 
manier aan je te binden. Genereer extra leads

Vergroot je naamsbekendheid

Bereik meer potentiële klanten

 

WAAROM HÉT ONDER-
NEMERSBELANG?
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Geloof in jouw netwerk

Word gezien als expert

Genereer meer zakelijke leads

Meer naamsbekendheid & meer bezoekers
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Realiseer meer B2B leads van hoge 

kwaliteit door een masterclass te 

geven

Vergroot je netwerk en kom in 

contact met zakelijke 

beslissers

Verhoog naamsbekendheid en trek 

meer bezoekers. creëer EEN STERK 

LINKNETWERK

Masterclasses

Rondetafelgesprekken Mailcampagnes

Website banners & artikelen

 

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
 

Genereer meer zakelijke leads 

met onze mailcampagnes
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Jaarlijks meer dan 250.000  

websitebezoekers

+ 20.000 e-mail 

abonnees

+ 3.500

volgers

WEBSITE MAILCAMPAGNES Linkedin

 

HÉT ONDERNEMERSBELANG IN CIJFERS
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Artikel of banner 

publicatie landelijk  €750,-

Artikel of banner publicatie

 in 1 regio     €250,-

 

4 tot 8 eigen artikelen        €2.250,- 

Idem met 1 opvolgmail         €3.000,-

4 tot 8 eigen artikelen          €750,- 

Idem met 1 opvolgmail            €1.000,-

Mailcampagne landelijk

Mailcampagne regionaal

Dedicated landelijk

Dedicated regionaal

TARIEVEN 
MAILCAMPAGNES
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TARIEVEN 
WEBSITEBANNERS 
& ARTIKELEN

Leaderboard 729 x 90 px €395,- p.kw

Banner 332 x 338 px €395,- p.kw, alleen zichtbaar bij
relevantie artikelen op thema

Los artikelen publiceren
 

           Per artikel €175,-

Homepage

artikel pagina
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10 artikelen publiceren  €850,-
 



Wil je verbinden met ondernemers uit de regio? Dan zijn de rondetafelgesprekken van Hét
Ondernemersbelang iets voor jou! Deze rondetafelgesprekken bieden ondernemers de mogelijkheid
om met elkaar te praten over actuele onderwerpen, regionale ontwikkeling(en) en problematiek
binnen hun vakgebied. Met ieder een andere kijk op zijn/haar vakgebied leren ondernemers elkaar
op een persoonlijke manier kennen.

 
Voorbeelden van recente onderwerpen van rondetafelgesprekken zijn:
De lerende arbeidsmarkt is essentieel voor economisch herstel
Samen innoveren in de zorg
Innovatie smart industry
Energietransitie

RONDETAFEL-
GESPREKKEN

Voor meer informatie, vraag naar de voorwaarden.
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1.Masterclass campagne: online via onze kennisbank, onze
evenementenkalender en social media. 
2.Actieve werving van minimaal 10 deelnemers, maximaal aantal deelnemers in
overleg. 
3.Verzorging van de locatie, de horeca en de audio/visuele middelen zoals een
beamer/projector, flip-over, geluidsinstallatie met microfoon en schrijfgerei.
4.Tijdens een interessante kennissessie over jouw vakgebied informeer je de
deelnemers gedurende een dagdeel (in overleg). 
5.Exclusiviteit op de masterclasses is mogelijk. Voor de mogelijkheden graag
contact opnemen met een Media-Adviseur van Hét Ondernemersbelang.

Investering: €3.795 ,-  excl. btw*

Masterclass-pakket

*Indien u zelf een locatie & de horeca verzorgt, bedraagt de investering €3000,- excl. btw 10

 

TARIEVEN MASTERCLASS
 



Flevoland

Utrecht

Overijssel

Gelderland 

Arnhem - de Liemers (print)

Nijmegen - Rivierenland (print)

Friesland 

Groningen 

Drenthe

Zeeland 

noord-Brabant 

Limburg

Zuid-holland

noord-holland

Zuid-Nederland

west-nederland
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Oost-NederlandNoord-Nederland

Midden-Nederland

 

REGIO'S
 



Contact

a.sliedrecht@ondernemersbelang.nl 
ONLINE SPECIALIST

a.vdheide@ondernemersbelang.nl 
ONLINE SPECIALIST

j.swieringa@ondernemersbelang.nl 
Regiomanager arnhem-de liemers en  
Nijmegen-rivierenland

Albert Sliedrecht

johannes swieringa

anneke van der heide 
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d.dewaard@ondernemersbelang.nl
ONLINE SPECIALIST

David de waard

m.faber@ondernemersbelang.nl
ONLINE SPECIALIST

Marc faberComing
Soon



Hét Ondernemersbelang /

Smart Business Publishers Online BV

Morra 2 - 41

9204 KH Drachten

0512 -74 52 20 

info@ondernemersbelang.nl
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CONTACT
 


