
Wonen, werken en ondernemen in de Brabantse Kempen
Brabant Business Media zal in samenwerking met het KOP, ISK en het Huis van de Brabantse Kempen een 
special maken over het ondernemersklimaat in de Kempen. De Kempen is namelijk meer dan een samen-
voeging van meerdere historische kernen. Hoe is het om te wonen, werken en ondernemen in Bladel, Ber-
geijk, Eersel, Oirschot en Reusel De Mierden? Een prettige maatschappelijke omgeving en een economisch 
sterke regio die zich onderscheidt als innovatieve Brabantse Kempen. 

Met de hoge concentratie aan horeca, een naamsbekendheid tot ver buiten Brabant, een unieke ligging, 
veel werkgelegenheid, de samenwerking met België, de agro bedrijvigheid, de slimme Brainportregio 
en de hoogwaardige, technologische maakindustrie een regio van formaat. Maar hoe zit het met grote 
uitdagingen als de krapte op de arbeidsmarkt? We horen graag hoe ondernemers uit de Kempen hierover 
denken!

Speciale Tarieven

Kengetallen

Formaat:
Twee pagina’s (spread)    € 1295,- 
Twee pagina’s (spread)+ 1 slide e-magazine € 1495,-
Hele pagina 210 x 297 mm   €  995,-
Halve pagina 86 x 259 mm/178 x 127,5 mm  €  595,-
Kwart pagina 86 x 127,5 mm    €  395,-

Combinatie twee pagina’s advertorial en 
een korte bedrijfsfilm    € 2395,-

Brabant Business Magazine is een beeldbepalend thema-
tisch zakenblad in Brabant. De frequente verschijning zorgt 
dat het blad bij lezers bekend en geliefd blijft. Al meer dan 
25 jaar delen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en 
onderwijsorganisaties doelgericht hun nieuws met onze 
zakelijke lezers. 

Brabant Business E-Magazine is een digitaal, interactief 
magazine. Met aansprekende beelden, leuke animaties en 
flitsende video’s nemen we u mee in de Brabantse zaken-
wereld. Hierin leest U mooie achtergrondverhalen, actu-
aliteiten, toekomstvisies en tips & trucs van inspirerende 
bedrijven. 

Brabant Business Videoproducties biedt u daarnaast 
de mogelijkheid om uw product, dienst of organisatie op 
video te promoten. De maatwerk promotievideo’s zijn in 
te zetten op uw eigen website of social media-kanalen en 
krijgen aandacht op ons platform.

Brabant in Business (Platform). Via www.brabantbusiness-
media.nl blijft Uw bedrijf in beeld middels nieuwsberichten, 
video, banners en leest u de laatste ontwikkelingen van 
ondernemend Brabant.

Neem contact op met:
M +31 (0) 612536340 - Rob Verdijk
M +31 (0) 655363337 - Tom van Fulpen 
T  085-00300401
E  info@brabantbusinessmedia.nl

Frequentie:
4x per jaar, print en 8x per 
jaar online.

Oplage print: 3500
E-Magazine: 11.000
Platform: 6.000 

Verspreidingsgebied print:
Noord-Brabant

Totaal lezersbereik: 35.000

Doelgroep:
Bedrijven/overheden/
kennisinstellingen

Brabant Business Media - The Havilland Building - Luchthavenweg 59 V - 5657 EA Eindhoven - T 85 0030040

Brengt zakelijk Brabant inbeeld!

Brabant Business Media: crossmediaal
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