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samenwerking

Ondernemend Maas & Waal – Inkoopvoordelen voor U

U bent lid van een ondernemersvereniging en/of businessclub in de regio Maas & Waal, die is aangesloten bij Ondernemend
Maas & Waal (OMW). Gefeliciteerd. OMW staat voor een goed ondernemersklimaat in de regio en wil dit bewerkstelligen door
samenwerking en de dialoog met ondernemers en overheden. Ook het realiseren van inkoopvoordelen voor de aangesloten
ledenbedrijven behoort hiertoe. U profiteert dus direct mee van de afspraken gemaakt met een aantal leveranciers van producten
en diensten. We stellen ze graag aan u voor:

REGIONALE INFORMATIE DIE INFORMEERT,
VERBINDT EN INSPIREERT
Main Energy
Main EnergySocial
helpt u bij Media
het realiseren
van een aanzienlijke
besparing op uw energiekosten.
All-inclusive: Print Online
Youtube
Events
Maak een afspraak voor een bedrijfsscan!
• Uw promotie, actie, informatieve,
wervingsuiting
bedrijfsreportage in print, online,
Bas Albers
| 06-46265111 en/of
| b.albers@mainenergie.nl
de social media, youtube, op de deurmat en events ineen

•
•

Wij denken met u mee en realiseren uw communicatiedoelstelling

Suez

Doelgroepbenadering – creatief
concept,
, beeld,
ontwerp
opmaak
– efficiënter, goedkoper
Suez helpt
u bij hettekst
realiseren
van een
duurzaam–beleid
door –uwgedrukt
afvalstromen
beter
in te media
richten. Kies
voor een betaalbare duurzame oplossing en maak een afspraak.
verspreid op de deurmat –en
via
social
– persoonlijk
Rob Loeffen | 06-51070585 | rob.loeffen@sita.nl

Gratis

social media
boost
Doelgericht communiceren in print, online en inclusief social media campagne in de regio.

De Voordelen voor uBusinessmedia4all
als OMW lid op een rijtje gezet:

Betaalbaar Communiceren met 125.000 klanten – ambassadeurs – consumenten
Het ondernemersplatform IN2 Maas & Waal met een bereik van 30.000 ondernemers en het
Betaalbaar Communiceren
10.000 ondernemers
BUSINESS met
platform Maas & Waal4all XL met een bereik van 150.000 klanten bieden u de juiste weg naar
Media....4all
uw klant. Van ontwerp, opmaak tot mediaplanning van uw communicatieuiting of uw eigen
1. 20% korting op uw media
event deinkoop*
professionals van Businessmedia4all hebben hart voor uw bedrijf, uw klanten en de
regio. Maak nader kennis en plan een afspraak in.
Een voorbeeld:
Miriam
| 06 39 49
35 55 | miriam@businessmedia4all.nl
• hele pagina bedrijfsreportage
plusvan
2 xHout
¼ herhaal
advertentie
(actie/promotie) in

Maas & Waal4all XL of IN2 Maas & Waal inclusief tekst, opmaak en social media verspreiding € 995,00
(per maand te factureren €Poos
82,50 Assurantiën
ex BTW)
Wij bieden een tweetal collectieve zorgverzekeringen aan van CZ en VGZ voor alle leden en
hun medewerkers
met aantrekkelijke kortingen en uitgebreide aanvullende diensten.
2. 10% korting op grafische
– en communicatiediensten
Jack Derksen | 024-6454623 | info@poosassurantien.nl
Een voorbeeld van enkele tarieven inclusief 10% korting:
• 10.000 leaflets A5 opgemaakt, dubbelzijdig bedrukt full colour en verspreid
€ 475,00.
• 10.000 leaflets A4 opgemaakt, dubbelzijdig bedrukt full colour en verspreid
€ 600,00
• 1 pagina tekst schrijven inclusief
vormgeving
€ 65,00
Nijol/Texaco
Dehuisstijl
mobiliteit en bereikbaarheid van uw bedrijf kostenbewust organiseren.
• vormgeving en ontwikkeling
€ 695,00De
specialisten
van
Nijol/Texaco
rekenen
het
voor
u
uit
en
bieden
in
overleg
u
(logo, 100 visitekaartjes, 1000 vel briefpapier, 500 vensterenveloppen bedrukt en social met
mediapakket
maatwerk. Dat scheelt u al snel honderden euro’s. Bel voor een afspraak.
banner en profiellogo)
Hans van Kessel | 06-54247039 | hans.van.kessel@nijol.nl

&

* De tarieven zijn zichtbaar op de mediabrochure op www.businessmedia4all.nl. De OMW korting
is niet van toepassing op speciale acties. Daarbij gehanteerde kortingen gelden dan ook voor u
als OMW lid.
De huis aan huiskrant De Maas & Waler biedt u wekelijks de mogelijkheid om in het land

De Maas & Waler

van Maas & Waal te communiceren met 28.000 inwoners. Met een eigen herkenbare
look & feel staan de vakspecialisten u graag te woord. Een afspraak is zo gemaakt.
Bert van der Aa | bert@demaasenwaler.nl | 06 54 22 42 75
Ruud Vink | ruud@demaasenwaler.nl | 06 28 88 97 74

Nieuw

Contractadverteerders
Afspraak en/of meer informatie neem contact op met het secretariaat van uw ondernemersvereniging
of met de voorzitter van OMW
een eigen YouTube Vlog
Hans Voshol, die de gezamenlijke inkoopcontracten coördineert. U kunt hem een email sturen info@ondernemendmaasenwaal.nl
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