
Uw flyer/folder met 
GooiZaken mee 
verspreiden
Het is mogelijk om samen met 
GooiZaken uw flyer of folder te 
verspreiden. Dat kan alleen met de 

complete oplage van 8.000.

actietarief 
Verspreiden 8.000 exemplaren € 695,-  (i.p.v. 995,-)

Bovenstaand tarief is van toepassing op een maximaal 
formaat A4 (eventueel teruggevouwen naar A5) dubbel-
zijdig bedrukt bedrukt met een max. gewicht van
20 gram. Afwijkende formaten/gewicht op aanvraag.

Drukwerk
Wij kunnen uw drukwerk ook verzorgen (opmaken, drukken, 
verspreiden). Vraag naar de scherpe tarieven en korte 
levertijden.

Ook voor websites
Nieuwe website snel en betaalbaar bouwen of 
bestaande aanpassen vanaf  € 495,-. 
Makkelijk beheerbaar, zoekmachine vriendelijk, 
geschikt voor mobiel en gratis CMS-training! 
Info: www.gooizakenwebsites.nl

oplage 10.000 ex.

Het zakenmagazine voor en door ondernemers, verschijnt acht keer per jaar en heeft het hoogste B2B 
bereik in 't Gooi. Doordat GooiZaken bij bedrijven in 't Gooi wordt bezorgd, komt het magazine direct op het 
bureau van de beslisser te liggen. De kracht van GooiZaken als advertentiemedium zit in de combinatie van 

het hoge bereik en de beslissingbevoegdheid van de lezer.

Uw drukwerk 
bij GooiZaken

actie:
Uw flyer

samen met 
GooiZaken

€ 695,-

actie:
Uw website 

vanaf
€ 495,-

Hoogste b2b bereik van 't Gooi

• méér opdrachten
• méér omzet
• méér groei

tarieven 2020                      Prijzen per plaatsing

1/16 pagina advertentie     € 125,-

1/16 voorpagina advertentie     € 325,-

1/8 pagina advertentie     € 175,-

1/4 pagina advertentie     € 375,-

1/2 pagina advertentie     € 875,-

1/1 pagina advertentie     € 1.275,-

1/1 achterpagina     € 1.450,-

1/2 pagina advertorial/profielpagina     € 875,-

1/1 pagina advertorial/profielpagina     € 1.275,-

Column*     € 375,-

* Een column (375 woorden met portretfoto auteur en e-mailadres) in GooiZaken is een 
   tekst waarin de auteur zijn of haar mening puntig en uitdagend uiteenzet. De auteur neemt 
   het economisch nieuws op de korrel maar kan ook zakelijke belevenissen centraal stellen met 
   eventueel een link naar de actualiteit.

Formaten
1/16 pagina 54 mm x 80 mm

1/8 pagina 112 mm x 80 mm

1/4 pagina 112 mm x 165 mm

1/2 pagina 227 mm x 165 mm

1/1 pagina (niet aflopend) 227 mm x 351 mm

1/1 pagina (aflopend)** 251,2 mm x 375 mm

** Voor het aanleveren van een hele aflopende pagina dient er rekening gehouden te worden 
     met 5 mm afloop extra aan alle zijden.

Verschijningsdata 2020   
Nr   Weeknummer Compleet advertentiemateriaal (mits gereserveerd)

1 27 maart voor 14.00 uur

2 24 april voor 14.00 uur

3 22 mei voor 14.00 uur

4 26 juni voor 14.00 uur

5 25 september voor 14.00 uur

6 23 oktober voor 14.00 uur

7 20 november voor 14.00 uur

8 11 december voor 14.00 uur

Doorplaatsingsmogelijkheden
In Almere komen wij ook uit met een businessmagazine. 

Uw advertentie of uw flyer kunt u in dezetitels doorplaatsen of 

mee verspreiden.

informeer naar de mogelijkheden: 
contact@gooizaken.nl  of bel of stuur 
whatsapp naar: 06-20538513

Genoemde tarieven

zijn exclusief BTW,  

per plaatsing en 

geldig tot

31 december 2020 Uw
flyer offolder

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
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