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Ruim tweeduizend leden en relaties van VNO-NCW Midden ontvangen
het ledenmagazine Middelpunt. Het magazine levert nieuws dat voor alle
ondernemers in de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht
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De uitdaging van de komende decennia

Xxxx
Van onvolhoudbaar naar circulair

interessant is. Er wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de verschillende

Xxxx

Interview
met
Xxxx
Roeland van Delden

Xxxx
Circulair ondernemen is strategie voor wereldwijde groei

Xxxx
Energietransitie

regio’s en er worden reportages geplaatst waarin interessante bedrijven de

Xxxx
Grote uitdaging installatiebranche
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kans krijgen om zichzelf te presenteren. Met de columns en rubrieken wordt
er voldoende ruimte geboden om actualiteiten scherp neer te zetten.

Uitdagend project in (online) plusklasonderwijs

Circulair ondernemen in de plusklas
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Adverteren in Middelpunt

Uitgever


Middelpunt vormt een sterk platform voor ondernemers die
zichzelf en hun bedrijf met een advertentie, advertorial of
bedrijfspresentatie voor het voetlicht van ruim tweeduizend
andere ondernemers in het midden van het land willen
brengen. Wilt u meer uit uw advertentie halen? Bel ons gerust,
wij nemen de mogelijkheden graag met u door.

Jeroen Zuidberg:
‘Een positie als markleider behoud
je
alleen door
innoveren’
Speciaal
voor te
nieuwe
leden:		

rubriek ‘even voorstellen’ 10.5 x 14,8 cm		
€ 295		
VNO-NCW
Midden wil borgstellingsfonds
export
introductiefilm, optie
A* 			
€ 195		
Financieel
beroep op provincie Gelderland
introductiefilm, optie
B**			
€ 575

		
* 	Maak, op basis van een heldere instructie, een film
van 30 seconden.
Ons
De Wereld
van Brandwijk
productiebedrijf monteert
uw film. Uw
film is met een en
layerduurzaamheid
App op de
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
smartphone te bekijken in het gedrukte magazine! Uw film wordt geplaatst op
YouTube. Uw film wordt éénmalig doorgeplaatst in de Middelpunt nieuwsbrief.
terland
Deze
optie wordt alleen aangeboden in combinatie met een advertentie.
Middelpunt.indd
9
** Als optie A, maar nu komt ons productiebedrijf bij u om de film op te nemen.

Advertentietarieven
		
hele pagina
halve pagina
spread
uitslaander omslag
advertorial, spread
advertorial, hele pagina

Formaat
21,0 x 29,7 cm
14,8 x 21,0 cm
42,0 x 29,7 cm
40,0 x 29,7 cm
42,0 x 29,7 cm
21,0 x 29,7 cm

1x
€ 1.400
€ 750
€ 2.500
€ 2.750
€ 2.950
€ 1.790

Overige advertentiemogelijkheden op aanvraag.
Alle advertenties worden in full-colour geplaatst.
Genoemde prijzen zijn de prijzen per plaatsing, exclusief BTW.

2x
€ 1.300		
€ 695
€ 2.250		
€ 2.500		


Ten Brink Uitgevers, in samenwerking met
VNO-NCW Midden

Media-advies/verkoop


Bart Tiemens
bt.media@live.nl
06 513 458 70

Website


vno-ncwmidden.nl
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