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ABONNEMENT GEDRUKTE EDITIE
Jaarabonnement (4 edities) :  € 25,- (incl. BTW)
Prijs losse editie  :  € 7,50 (incl. BTW)

VERSCHIJNINGSDATA EDITIES 2019
Editie  Verschijnt
01  1e kwartaal 2019
02  2e kwartaal 2019
03  3e kwartaal 2019
04  4e kwartaal 2019

ADVERTENTIE AANLEVEREN
Digitaal met kleurproef op de volgende wijze:
-  Scan-resolutie 350 dpi (CMYK)
-  Certified PDF (fonts embedded, OPI off)
-  Programma’s: Indesign, Illustrator (eps/ai)
 of Photoshop (eps/png/psd/tiff)
-  Via E-mail (< 10mb) of via usb-stick of wetransfer.
Annuleringstermijn advertentie is uiterlijk 4 weken voor 
verschijningsdatum.

Zowel bij de advertenties als de banners zijn de vermelde 
prijzen exclusief BTW. Door ons aangebrachte wijzigingen 
in advertentie-/bannermateriaal worden doorberekend.
Vaste plaatsen kunnen niet worden gegarandeerd, wel 
wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
wensen van de adverteerder.

BANNER AANLEVEREN
-  Bestandstype: jpg, png, (animated) gif, 
 of 3rd party code (animatie max 3 loops)
-  Bestandsgrootte max 950 kb
-  Inclusief URL
-  Mail naar: redactie@artismediagroep.nl

O.Venlo is hét glossy magazine van Vereniging Ondernemend Venlo, 

voor alle ondernemers, bedrijven en instellingen die gevestigd 

zijn op één van de 19 bedrijventerreinen in de gemeente Venlo. 

De Vereniging Ondernemend Venlo vertegenwoordigt de belangen 

van bijna 2.000 bedrijven met zo’n 40.000 werknemers. 

Het magazine biedt de aangesloten leden van Vereniging Ondernemend Venlo 
een platform om zich te profileren door middel van branded content en diverse 
advertentiemogelijkheden. Daarnaast is O.Venlo een waardevol kennisplatform 
met interessante zakelijke artikelen, trends en nieuwsitems van bedrijven en 
instellingen uit de regio. Hiervoor werkt het blad nauw samen met diverse (non-
profit) organisaties. De gedrukte uitgave verschijnt 4x per jaar in een totale 
oplage van 3.000 exemplaren. Via het digitale platform ovenlo.nl houdt het 
magazine dagelijks duizenden ondernemers, werknemers en instanties op de 
hoogte van het regionale zakelijke nieuws. 

Gedrukte editie O.Venlo
Het magazine wordt toegestuurd aan de directeur/eigenaar van de leden van 
Vereniging Ondernemend Venlo, overige mkb-ondernemers in de (groot)regio 
Venlo en aan leden van GS, burgemeesters, wethouders van Economische 
Zaken, diverse kennisinstellingen en (semi) publieke organisaties. De kracht 
van O.Venlo als advertentiemedium is de combinatie van het hoge bereik en de 
beslissingsbevoegdheid van de lezers.

BLADSPECIFICATIES
Bladspiegel  :  230 x 280 mm (+3 mm afloop aan alle zijden)

TARIEVEN ADVERTENTIES (exclusief productiekosten en BTW.) 
1/1  pagina full colour  : 190 x 256    € 1.250,-*
1/2   pagina liggend full colour : 190 x 127    € 682,50*
1/4  pagina staand full colour :   94 x 127    € 350,-*
Afmetingen zijn in mm en in volgorde breedte x hoogte aangegeven.
* Korting 10% bij 4 x plaatsen

TARIEF GADGETS EN LIFESTYLE
Per geplaatst item : € 195,- excl. BTW en redactie/fotografie

TARIEVEN BEDRIJFSREPORTAGE
Een door u zelf te bepalen reportage. Voorbeelden van onderwerpen: verhuizing/
verbouwing, nieuwe bedrijfsactiviteiten, directiewijziging, certificering, etc.  
2/1  pagina full colour : € 1.750,- incl. redactie en fotografie
3/1  pagina full colour : € 2.450,- incl. redactie en fotografie

www.ovenlo.nl
De website toont o.a. het laatste zakennieuws en 
actuele evenementen en seminars in Limburg. 
Ook is er de mogelijkheid om banners te plaatsten, 
deze worden roulerend weergegeven.

FORMATEN EN TARIEVEN VAN BANNERS
Prijzen zijn exclusief productiekosten en BTW.
 Superleaderboard   728 x 90  px  € 295,-  p/mnd 
 Full banner    468 x 60  px € 195,-   p/mnd
 In the picture  300 x 250  px € 100,-  p/mnd
* Bij een jaarcontract krijgt u de 12e maand gratis.


