HANZEDAGEN SPECIAL!

Wat is Poort20?
Poort 20 is hét lifestyle magazine voor Kampen en omstreken. Een magazine dat organisaties
dichterbij klanten brengt en dat laat zien hoe mooi Kampen en haar omgeving is. Centraal zal
komen te staan wat je (organisatie) drijft. Het eigen verhaal komt duidelijk naar voren. Naast de
papieren versie kan je 'm ook online lezen, check Poort20.nl voor de laatste editie.

Alles op een rijtje...
PERSOONLIJK & LEESBAAR
Authenticiteit staat voorop. Dat geeft je de mogelijkheid
om je organisatie positief te profileren en meer goodwill te
creëren op de lange termijn. Juist deze persoonlijke
benadering vinden wij belangrijk.

'Ik wil jullie bedanken voor het
mooie blad dat ik vandaag in mijn
brievenbus vond! Ik vond het leuk om
jullie dit even te laten weten!'

STIJL & GLOSSY
Geen platte advertenties, geen schreeuwende pagina's en
knallende acties. Het fullcolor magazine heeft een glossy
uitstraling. De stijlvolle opmaak doen we kostenloos en ook het
redactiewerk zit bij de prijs in.

'Leuke artikelen en een hele mooie
opmaak. Het geeft iets samenbindends!'
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30.000

HUIS / HUIS VERSPREID



EFFECT: OOK OP LANGE TERMIJN
Poort 20 is geen magazine om tijdens het aardappelschillen
door te bladeren en daarna weg te gooien. Het is een blad waar
je lekker voor gaat zitten. Omdat het langer blijft liggen zal je
organisatie vaker bij de doelgroep onder de aandacht komen.
Poort 20 komt 2 keer per jaar uit.

'Complimenten voor het blad.
Van voor tot achter gelezen
en sommige artikelen bewaard.'

MAATWERK
We denken met je mee; hoe kunnen we je organisatie
onderscheiden van anderen? Welke advertentie- of
artikelvorm sluit het beste aan? Er zijn veel mogelijkheden!
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2000+ FANS
±100.000 LEZERS



Heb je vragen? Bel of mail Anja! (06) 40 38 20 84 | anja@poort20.nl

"Presenteer je in Poort20 en profiteer
van de brede aandacht die er voor de Hanzedagen is!"
drs. mr. B. Koelewijn
burgemeester
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ADVERTORIAL

ADVERTENTIE

TRENDPRODUCT

HOE ZIT HET?

HOE ZIT HET?

HOE ZIT HET?

• Keuze uit drie formaten
• We denken mee over de content,
redactie- en schrijfwerk zit bij de
prijs in, zo ook de vormgeving
• We presenteren je organisatie
met veel enthousiasme op onze
drukbezochte Facebook pagina

• Kies een product of dienst om
in 20 woorden te presenteren in
combinatie met contactgegevens
• We denken mee over de content,
redactie- en schrijfwerk zit bij de
prijs in, zo ook de vormgeving
• We plaatsen 9 producten op een
trendpagina
• We presenteren je organisatie
met veel enthousiasme op onze
drukbezochte Facebook pagina

•K
 euze uit één of meerdere
pagina's
• We komen langs voor een
interview, redactie- en
schrijfwerk zit bij de prijs in, zo
ook de vormgeving
•W
 e presenteren je organisatie
met veel enthousiasme op onze
drukbezochte Facebook pagina

Extra!

Extra!

Extra!

Je ontvangt 30 of 20 magazines
(t.w.v. €4,95 per magazine)

Je ontvangt 20, 15 of 10 magazines
(t.w.v. €4,95 per magazine)

Je ontvangt 10 magazines
(t.w.v. €4,95 per magazine)

Wat kost het?

Wat kost het?

Wat kost het?

De prijzen zijn €695 per
pagina of €1095 voor een
2-paginaspread (Excl. BTW)
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EN NU?

 €695 (Excl. BTW)
 €450 (Excl. BTW)
 €250 (Excl. BTW)

De prijs per product is
€150 (Excl. BTW)

EN NU?

EN NU?

 Maak een afspraak met één van
de medewerkers van Poort 20
 Kies het format dat het beste bij
je organisatie past
 Verzamel samen met Poort20 de
'bouwstenen' voor een unieke
advertorial

 Ga naar Poort20.nl
 Vul het contactformulier in
 Meerprijs opties:
 schutblad (€1095)
 achterkant (€1250)
L
 ever de 'bouwstenen' aan

 Ga naar Poort20.nl
 Vul het contactformulier in
 Lever de 'bouwstenen' aan

Say chééése!
Fotografie is een vak apart. We verwijzen graag door naar BWPhoto.
Poort20 deelnemers ontvangen 10% korting!
info@bwphoto.nl
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HANZEDAGEN POORT20
officiële

aanbevel

ing!

Geachte ondernemers en organisaties,
In mei 2017 verschijnt een speciale editie van het magazine Poort20. Deze uitgave
staat helemaal in het teken van de Internationale Hanzedagen, die van 15 tot en met
18 juni 2017 in Kampen worden gehouden. Poort20 wordt in een oplage van 30.000
exemplaren huis-aan-huis in de gemeente Kampen en directe omgeving verspreid.
De gemeente Kampen heeft haar medewerking toegezegd voor deze bijzondere uitgave.
Ook voor u is dit wellicht een mooie kans is om uzelf te presenteren in dit magazine. U
profiteert hiermee van de brede aandacht die er voor dit internationale evenement is en
laat zien dat u het evenement een warm hart toedraagt.
Poort20 wordt mede mogelijk gemaakt door enthousiaste lokale en regionale
ondernemers. U kunt de inwoners van Kampen en omgeving daarmee in Hanzestijl
informeren. De advertentieverkoop wordt verzorgd door Pankra en LeukGeregeld uit
Kampen. Wij verwachten dat in mei een prachtig Hanzemagazine wordt gepresenteerd.
Met vriendelijke groet,

drs. mr. B. Koelewijn
BURGEMEESTER

