
InZaken Land van Cuijk & Noord-Limburg 
is hét onder nemersplatform voor de regio. 

Bereik voor ondernemers genereren we op 
basis van verspreiding van een magazine met 
een actuele database van de Kamer van Koophandel onder alle 
ondernemers en bestuurders in de regio. Daarnaast zijn alle 
relevante ledenbestanden van ondernemersverenigingen 
opgenomen, waardoor elke editie op persoonlijke titel verkregen 
wordt. Daarnaast publiceren we alle items in het magazine ook via 
inzaken.nl naast actuele berichtgeving. Vanuit dit online platform 
met gemiddelde bezoekersaantallen van 500 tot 600 per dag 
worden relevante items ook gedeeld via relevante social media 
kanalen. Onze twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram profielen 
kennen een bereik van 1.500 directe volgers. Items worden 
hierdoor gemiddeld genomen 1.000 keer gelezen via social media.
Een cross mediale verspreiding van uw boodschap bij 
ondernemers in de directe regio en daarbuiten!

Oplage: 6.000 exemplaren
Frequentie: 4 keer per jaar

Mogelijkheden
Is er voor u aanleiding in het magazine onder de aandacht te komen? 
Geef deze wens door via info@inzaken.nl. Of neem contact op met 
Robert Hermens: 06 55 34 03 24.

Aanleverspecificaties
Advertentiematerialen dienen in een  
hoge-resolutie-pdf aangeleverd te worden.
E-mailadres voor levering: info@inzaken.nl.

Bestanden groter dan 7 MB kunnen via 
WeTransfer verzonden worden. 

Planning 2023
Editie Aanleveren materiaal Verschijningsdatum  
Maart 15 februari 14 maart
Juni 7 juni 4 juli
September 6 september 3 oktober
November 22 november 19 december
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InZaken.nl beperkt zich niet tot dagelijkse 
berichtgeving, maar kent een interactieve 
aanpak. Denk hierbij aan een koppeling met 
relevante social-mediakanalen, nieuws-
brieven en persoonlijke virtuele netwerk-
mogelijkheden, waardoor snel informatie 
uitgewisseld kan worden.

InZaken.nl vormt een goed beeld van  
het ondernemersklimaat van onze regio. 
Door de opbouw van kwalitatieve data 
speelt het platform een rol in relevante 
zoekmachines en verbetert het de vindbaar-
heid van ondernemers én de regio.
Met overzichten van vestigingsmogelijk-
heden, een ondernemersdatabase, netwerk-
kansen, businessagenda’s en natuurlijk 
ondernemersnieuws vormt InZaken.nl  
een dagelijkse ontmoetingsplaats voor  
geïnteresseerde onder nemers in de regio.

Mailings
InZaken Land van Cuijk & Noord-Limburg 
heeft een database van ruim 5.500  
(persoonlijke) e-mailadressen van onder-
nemers uit deze regio.

Naast het optimale lezersbereik van het 
magazine bieden we dus een online bereik 
via InZaken.nl én een e-mail database met 
een mogelijkheid tot het versturen van 
nieuwsbrieven.
Een crossmediale aanpak die aansluit bij de 
behoefte aan regionale media-aandacht.

InZaken.nl is een extra mogelijkheid voor  
u om relevante berichtgeving te delen en  
te lezen. Daarnaast is het een inspirerende 
omgeving om netwerken te onderhouden 
en verder uit te breiden.

Mogelijkheden
Is er voor u aanleiding onder de aandacht  
te komen via dit platform?  
Geef deze wens door via info@inzaken.nl.  
Of neem contact op met Robert Hermens: 
06 55 34 03 24.

Robert Hermens
Het initiatief van  
InZaken Land van Cuijk 
& Noord-Limburg ligt 
bij Robert Hermens. 
Netwerken en verbin-
dingen maken die  
bijdragen aan een 
beter woon- en werkklimaat van deze 
regio is zijn passie. Met ruim vijftien jaar 
media-ervaring is Robert in staat vraag en 
aanbod bijeen te brengen via op maat 
gemaakte marketingmiddelen. Denk daar-
bij aan onder meer een eigen tijdschrift, 
nieuwe website, social-media campagne, 
beurs, open dag, of huisstijl(aanpassingen). 
Robert is een geschikte partner om 
samen met u de juiste keuzes te maken  
in het volledige traject. 
Robert Hermens: info@inzaken.nl 
06 55 34 03 24.

VERBINDEN
Naast dat InZaken voorziet in uw regio-
nale marketing behoefte zijn we ook in 
staat u persoonlijk bij te staan in het  
leggen van de juiste contacten.
InZaken beschikt over een groot net-
werk en is in staat contacten te leggen 
voor profit en non-profit organisaties.
Hierbij kan het gaan om commerciële 
vraagstukken maar ook het opzetten van 
collectieven waarmee verschillende 
organisaties hetzelfde belang dienen.
Op basis van persoonlijke benadering 
met veel enthousiasme en de juiste  
kennis zijn we bewezen succesvol met 
deze aanpak!
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Naast het offline magazine beschikt InZaken Land van Cuijk & Noord- 
Limburg over een online platform. InZaken.nl is een ondernemersplatform 
waarop het magazine online gelezen en gedeeld wordt. 


