
  

3. ONLINE: INTERACTIEF PLATFORM
Onze zakenmagazines zijn ook online door 
te bladeren en een selectie van de artikelen 
wordt gepubliceerd op www.ranbusiness.nl 
en gedeeld via onze social media kanalen. 
Een opsteker voor je SEO! Ben je lid van Business 
Meets? Dan koppelen we jouw artikel ook aan je 
online bedrijfsprofiel. 

Bereik je doelgroep online
Online adverteren door middel van een banner 
of een gesponsord bericht is uiteraard ook moge-
lijk. Met een goed bezochte website, mailings en 
actieve social media kanalen (LinkedIn, Facebook 
en Instagram) creëert ons platform maandelijks 
een bereik van meer dan 180.000 contacten.

Een post op onze website kost € 150,-. Bij een 
doorplaatsing op onze socials rekenen we  
€ 100,- extra. Meerdere plaatsingen? Dan maken 
we graag een passende prijs op aanvraag! 

1. OFFLINE: NIJMEGEN BUSINESS MAGAZINE
Laat de regio Nijmegen en Arnhem weten wie je bent en wat je 
doet door middel van een publicatie in onze zakenmagazines. 
Zowel Nijmegen Business als Arnhem Business wordt 7x per jaar 
uitgebracht in een oplage van 2x 5000 exemplaren (incl. 500 lees- 
 tafels) en wordt gelezen door regionale ondernemers en beslissers. 
Er zijn volop adverteermogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een 
bedrijfsprofiel, een zakenreportage, een terugkerende column, 
een opvallende advertentie of één van onze andere interessante 
mogelijkheden. Laat je vooral adviseren!

Redactionele mogelijkheden

1x 2x 7x

Coverstory € 3995,-

2/1 pagina € 1775,- € 1550,- € 1300,-

1/1 pagina € 1375,- € 1275,- € 1100,-

1/2 pagina €   925,- €   750,- €   660,-

Bovenstaande prijzen zijn inclusief tekst, fotografie en opmaak 
Doorplaatsen in Arnhem Business? Vraag ernaar.

Advertentie mogelijkheden

1x 2x 7x

1/1 pagina € 1150,- €   995,- €   925,-

1/2 pagina €   715,- €   595,- €   550,-

1/4 pagina €   545,- €   395,- €   350,-

Streamer €   495,- €   415,- €   375,-

Voor cover 2 en 3 geldt een toeslag van 15%, cover 4 een toeslag van 20%
Indoor studio maakt advertentie op: meerprijs vanaf € 95,-

2. FACE-TO-FACE: NETWERKEN
Het belang van een goed netwerk is groot. Wordt niet meer dan 
eens gezegd: ‘Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent’?! 
Wij organiseren jaarlijks verschillende netwerkbijeenkomsten van 
verschillende formaten: groot, klein, op bekende en onbekende 
locaties, interactief en met verschillende soorten doelen en 
benaderingswijzes.

Business Meets
Tevens organiseren wij netwerkbijeenkomsten op grote schaal. 
Onder de noemer Business Meets ontmoeten honderden 
Nijmeegse en Arnhemse ondernemers elkaar tijdens 8 grote 
business events. Je kunt elk moment van het jaar lid worden.  
Met een lidmaatschap mag je met in totaal 4 mensen onze 
bijeenkomsten bijwonen.  
Meer info: www.ranbusiness.nl/business-meets

Golfcompetitie
Uit onderzoek blijkt steeds weer dat 1-op-1 contact een belang-
rijke rol speelt in het zakendoen. Golf biedt ondernemers een 
prima mogelijkheid om op een andere manier met andere onder-
nemers in contact te komen en samen een balletje te slaan 
op een prachtige locatie. Het is niet alleen zinvol, maar boven-
dien erg leuk. Daarom organiseren wij al een aantal jaar een 
eigen golfcompetitie: 6 keer per jaar samen met Nijmeegse en 
Arnhemse ondernemers een 9-holes wedstrijd golfen en na 
afloop een lekkere borrel. Meld je aan via golf@ranmedia.nl

Overzicht jaarlijkse netwerkbijeenkomsten:
 » Arnhem en Nijmegen Business Golfcompetitie;
 » Arnhem en Nijmegen Business Rally;
 » Business Meets: 8 grote business events;
 » Autotestdagen;
 » Ontbijt-, lunch- en kennissessies.

Nijmegen Business verbindt, informeert, 
adviseert, denkt mee, kijkt vooruit én 
organiseert, en dat al meer dan 35 jaar. 

Wij brengen ondernemers uit de regio Nijmegen 
en Arnhem bij elkaar en ons ‘Business’ con-
cept vormt hiervoor de basis: offline met onze 
zaken magazines Nijmegen en Arnhem Business, 
face-2-face via diverse netwerkbijeenkomsten, 
zoals netwerkborrels, een eigen golfcompetitie, 
ontbijt-, lunch- en kennissessies en autotest-
dagen, en online met het digitaal platform en 
social media. Dit alles met als doel jouw naams-
bekendheid en netwerk te vergroten én te ver-
duurzamen.

ONLINE
www.ranbusiness.nl 
instagram: r.a.n._business
facebook: nijmegenbusiness
linkedin: ran-business

BEZOEKADRES
Kerkenbos 1077D
6546 BB Nijmegen
6545 AB Nijmegen 
024 - 360 92 88 | info@ranmedia.nl

ONZE ANDERE TITELS:
Arnhem Business, Hallo! Nijmegen, 
Hallo! Collega, UIT Nijmegen en Topzaken.

Kijk op www.ranbusiness.nl/adverteren 
voor meer informatie en de mogelijkheden.

Hét grootste multimediale zakelijke netwerkplatform van de regio!

1/1 aflopend
215 x 285 mm

1/2
staand

92 x 260 
mm

1/4
staand

92 x 128 
mm

1/2 liggend
190 x 128 mm

streamer 190 x 40 mm

Aanleverspecificaties
De advertenties aanleveren als certifed 
PDF en 3 mm afloop. Afbeeldingen 
moeten omgezet zijn naar CMYK met een 
minimale resolutie van 300 DPI.

Al het materiaal graag 
direct aanleveren via 
studio@ranmedia.nl

VERSCHIJNINGSDATA NIJMEGEN BUSINESS 2023

 # Thema Deadline Verschijning

01 Familiebedrijven/Fusie/Financiering 03 jan ’22 week 03

02 Bouw & Vastgoed 15 feb ’22 week 10

03 Duurzaamheid 28 mrt ’22 week 16

04 Personeel en Organisatie 09 mei ’22 week 22

05 Transport & Logistiek 20 jun ’22 week 28

06 Innovatie / Circulaire economie 29 aug ’22 week 38

07 Digitale wereld 24 okt ’22 week 46

ONDERWERPEN DIE ELKE 
EDITIE TERUGKEREN:
HR, Communicatie, Opleidingen, 
Events, Automotive, Energie,
Zakelijke dienstverlening,
Huisvesting en Gastvrij.
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De Michelin sterrenzaak 

onder de IT bedrijven

NIJMEGEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 38 | NUMMER 4 | JUNI 2022

‘We verkiezen een realistische 

weg boven een principiële’

VIA OPTIMA VISSERS GERECHTSDEURWAARDERS
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De mooiste versie van jezelf zijn? Kliniek Heyendael laat al 10 jaar 
mensen stralen!
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Het ‘warme’ hart  
van DKC Totaaltechniek  

klopt al 60 jaar! 
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