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Hét platform voor 
de maritieme branche!
Schuttevaer is sinds 1888 hét toonaangevende platform voor de maritieme branche. 
Via het vakblad, e-paper, website en e-nieuwsbrieven blijven maritieme professionals 
op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving, marktontwikkelingen, innovaties 
en productnieuws. Kortom, alle informatie die de maritieme professional nodig heeft bij 
zijn of haar werkzaamheden.

Optimale media exposure voor uw bedrijf?
Profiteer van de crossmediale aanpak van MYbusinessmedia. Combineer maritieme websites, doelgroepgerichte
e-nieuwsbrieven, events en onze vakbladen om uw boodschap effectief en multimediaal in de markt te zetten. 
Het cluster maritiem brengt u in contact met uw doelgroepen!

Gedrukte media
• Schuttevaer
•  SWZ Maritime
•  Schippersalmanak
•  Jaarboek Binnenvaart 
   (i.s.m. Uitgeverij de Alk)

De websites
• schuttevaer.nl
• swzonline.nl
• vaart.nl

De e-nieuwsbrieven
• schuttevaer.nl
• swzonline.nl

Door de verschillende promotiemogelijk-
heden binnen deze uitgaven/producten
te combineren kunt u krachtig en 
crossmediaal met uw doelgroep 
communiceren.
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De Nederlandse Schippersalmanak is een 
actuele gids die jaarlijks met zorg door de redactie 
van Schuttevaer wordt samengesteld. In de 
Almanak is diverse informatie gebundeld, onder 
andere haven, nautische en technische informatie, 
hoogwatertabellen, informatie over onderwijs en 
opleidingen en de scheepsvaarttelefoongids.

In de Nederlandse Schippersalmanak bieden wij u een 
koppeling naar online advertising. Zo ontvangt u bij
elke advertentie in de almanak een Bedrijfsprofiel Plus 
in de Online Branchegids op Schuttevaer.nl t.w.v. € 395,- geheel 
gratis. De Online Branchegids is een platform waar bedrijven 
zichzelf kunnen presenteren aan de maritieme branche.

Nederlandse 
Schippersalmanak 2018
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Reguliere advertenties                   1 x          2 x                       4 x                      6 x                      13 x                26 x

1 Vak 195 175 158 145 129 115
2 Vak 385 350 315 285 255 230
5 Vak 770 700 630 570 510 460
Skyscraper 1.155   1.050 945 855 765 690

 2/1 Pagina  3.420 3.078 2.770 2.495 2.245 2.020
 1/1 Pagina  2.280 2.050 1.845 1.660 1.495 1.345
 1/2 Pagina  1.250 1.125 1.015 915 825 745
 1/4 Pagina  660 585 530 480 435 390
 1/8  Pagina  385 350 315 285 255 230
1/16 Pagina  195 175 158 145 129 115

2/1  550 x 382
1/1  266 x 382
1/2 Staand 132 x 382
1/4 Staand 132 x 189
1/8  Staand 132 x 92
1/16 Staand 65 x 92

1/2 Liggend 266 x 189
1/4 Liggend 266 x 92
1/8 Liggend 266 x 44
1/16 Liggend 132 x 44

IM (Ingezonden Mededeling)      Breedte x Hoogte in mm

1 Vak 50 x 50
2 Vak liggend 104 x 50
2 Vak staand 50 x 104
5 Vak 266 x 50
    Oortje voorpagina 50 x 25
    Skyscraper 50 x 355

Formaten print
Reguliere advertenties         Breedte x Hoogte in mm

Tarieven print (in euro, excl. BTW)

Plusproposities op aanvraag
• Meehechter
• Bijsluiter
• Extra omslag
• Oortje (voorpagina) 

Toeslagen (Geldt ook voor IM-ers)

• Full color advertenties €155,-
• Voorpagina 75%
• Achterpagina 75%
• Pagina 3 75%
• Redactiepagina 40%

Aanleverspecificaties Print

•  Certified PDF
•  Profiel krantachtigen
•  Gebruik alleen CMYK kleuren
•  Aanleveren materiaal via 
   verkoop@schuttevaer.nl

IM (Ingezonden Mededeling)                   1 x          2 x                       4 x                      6 x                      13 x                26 x
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Verschijningsdata 2018 
  + specials en thema’s

1/2       02/01/18   12/01/18 
3       09/01/18   19/01/18    
4 Innovatie en Groen Ondernemen    16/01/18    26/01/18  
5       23/01/18   02/02/18 
6       30/01/18   09/02/18     
7       06/02/18   16/02/18    
8 Veiligheid       13/02/18   23/02/18  
9       20/02/18   02/03/18
10       27/02/18   09/03/18    
11 Open Scheepvaartdagen Antwerpen   06/03/18   16/03/18  
12 Carrière & Opleidingen      13/03/18   23/03/18  
13       20/03/18   30/03/18   
14       27/03/18   06/04/18   
15 Motoren        03/04/18   13/04/18
16       10/04/18   20/04/18    
17       17/04/18   27/04/18  
18       24/04/18   04/05/18 
19       01/05/18   11/05/18  
20       08/05/18   18/05/18 
21 Maritime Industry     15/05/18   25/05/18
22       22/05/18   01/06/18
23       29/05/18    08/06/18
24       05/06/18    15/06/18 
25       12/06/18   22/06/18 
26/27 Scheepsbouw & Offshore    19/06/18   29/06/18
28/29       03/07/18   13/07/18 
30/31       17/07/18   27/07/18
32/33       31/07/18   10/08/18   
34       14/08/18   24/08/18
35       21/08/18   31/08/18
36       28/08/18   07/09/18   
37 Havens & Waterbouw      04/09/18   14/09/18
38 STL Kalkar       11/09/18   21/09/18 
39 Holland Fisheries Event     18/09/18   28/09/18
40       25/09/18    05/10/18
41       02/10/18    12/10/18 
42 Offshore Energy      09/10/18   19/10/18
43       16/10/18    26/10/18
44       23/10/18   02/11/18 
45 Maritieme Techniek     30/10/18    09/11/18   
46       06/11/18    16/11/18
47       13/11/18    23/11/18
48 Wacht Te Kooi      20/11/18    30/11/18
49       27/11/18    07/12/18
50       04/12/18    14/12/18         
51/52 Kersteditie       11/12/18    21/12/18

Editie                 Special/Thema                                      Sluitingsdatum           Verschijningsdatum 
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Logolink*  € 75,- per maand
Leaderboard € 795,- per maand
Full banner  € 595,- per maand
Large Rectangle € 795,- per maand 
Minisite * € 300,- per maand 
Bedrijfsprofiel in branchegids € 395,- per jaar

* plaatsing voor de minimale periode van een jaar.

LET OP! 

Voor de diverse banners gelden andere pixelformaten 

t.b.v. desktop, mobiel en tablet. Kijk voor de volledige 

aanleverspecificaties op pagina 12.

Tarieven

Schuttevaer.nl is hét online 
platform voor de gehele 
maritieme branche
De website biedt een breed scala van contactmomenten 
om uw boodschap te communiceren: van display 
advertising tot sponsored content, van standaard 
tot maatwerk.

Schuttevaer.nl (desktop weergave)

Nam imus aut laut quaeptist, 
invella borrorporrum dit illiquam 
doloriae venimol oribusci 
aut harum sam abo. Olor res 
aperume pro de moluptatione 
repeditate etur? Qui ommodis 
endit, eum fugitas alitatet, 
aborporias ant mos si cus ne 
sanditi con et uta im ni optas 
peditemperum vollist facipiet 
unt, con ernamus aperferi 
que labo. Odi dolut autate et et 
volorep udiciis modic temquos 
numqui ra et autatem sit repedia 
venissimi, nectent, omnis audi 
vendelit, tem invent fugitibus 
quis reperum recate quam, aut 
endit dusciur ad maximet

Nam imus aut laut quae 
invella borrorporrum 
dit illiquam doloriae 
venimol oribuscinbe

Nam imus aut laut quae 
invella borrorporrum 
dit illiquam doloriae 
venimol oribuscinbe

Nam imus aut laut quae 
invella borrorporrum 
dit illiquam doloriae 
venimol oribuscinbe

Nam imus aut laut quae 
invella borrorporrum 
dit illiquam doloriae 
venimol oribuscinbe

Nam imus aut laut quae 
invella borrorporrum 
dit illiquam doloriae 
venimol oribuscinbe

Nam imus aut laut quae 
invella borrorporrum 
dit illiquam doloriae 
venimol oribuscinbe

Nam imus aut laut quae 
invella borrorporrum 
dit illiquam doloriae 
venimol oribuscinbe

Nam imus aut laut quae 
invella borrorporrum 
dit illiquam doloriae 
venimol oribuscinbe

Leaderboard

Full banner

logolink

Large
Rectangle

Minisite
Verhoog uw online vindbaarheid met een eigen minisite 
op Schuttevaer.nl inclusief opname van uw logo en een 
korte omschrijving in het onderdeel “Focus op” met link 
naar uw minisite.     

Bedrijfsprofiel branchegids
De Schuttevaer online branchegids geeft een overzicht van 
leveranciers van producten en diensten in de maritieme 
branche. Met een betaalde vermelding weten klanten en 
prospects u direct te vinden en profiteert u van de hoge 
indexatie van Schuttevaer in Google. 

•   Maximaal 1.000 karakters (incl. spaties)
•   Maximaal 3 foto’s
•   Bedrijfslogo
•   Contactgegevens  

> Zie pagina 12 voor de juiste aanleverspecificaties. 

Focus op / minisite
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Uw vacature 
op Schuttevaer.nl?
Als de zoektocht naar een geschikte persoon intern, via uw netwerk en social media geen resultaat 
oplevert, is adverteren de volgende stap. En waar kunt u dat beter doen dan midden in de gewenste 
doelgroep waar de latente kandidaten zich bevinden?

Standaard
vacatureplaatsing
•  Uw bedrijfslogo mooi vormgegeven in de vacature
•  Per direct 1 maand online
•  Iedere vacature wordt ten minste 1x opgenomen
   in de digitale nieuwsbrief.

Wilt u meer aandacht en prominenter getoond 
worden in de zoekresultaten?

Kies dan voor een TOP vacature.

Top
vacatureplaatsing
•  Uw vacature krijgt een prominente plek 
   op de vacature website.
•  Uw vacature krijgt extra aandacht door
   een opvallende achtergrondkleur
•  Logo in uw vacature
•  1 maand online
•  Iedere vacature wordt ten minste 1x opgenomen
   in de digitale nieuwsbrief

Vacaturepakketten
Uw vacature een hele maand in beeld op zowel de website van Schuttevaer als in de krant? Dat kan! 
Om uw vacature optimaal onder de aandacht te brengen bieden wij u de mogelijkheid tot het Schuttevaer Vacaturepakket. 
Wat houdt dit pakket in?

    ✓  4 keer plaatsen in Schuttevaer

    ✓  3 plaatsingen betaald + 1 plaatsing gratis

    ✓  Geen full color toeslag

    ✓  Uw vacature een hele maand op het Schuttevaer job board

    ✓  50% korting op het online tarief

De prijs is afhankelijk van het door u gekozen formaat. Vraag uw Media Adviseur naar een voorstel op maat.

Standaard vacatureplaatsing  € 199,-
Top vacatureplaatsing € 299,-

Tarieven

Zie pagina 12 voor de juiste aanleverspecificaties. >
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Advertorial medium rectangle € 175,- per plaatsing
Tekstadvertorial € 175,- per plaatsing
Full banner*  € 375,- per maand
Partnermailing Prijs op aanvraag
Sponsormailing Prijs op aanvraag

Tarieven

Online nieuwsbrieven
Ruim 7.000 professionals in de maritieme branche ontvangen tweemaal per week op 
woensdag en vrijdag de digitale Schuttevaer nieuwsbrief. 

* Dit betreft een plaatsing van 1x per week (keuze woensdag  
   of vrijdag)

Nieuwsbrief    (desktop weergave)

Doloriae venimol oribus
Nam imus aut laut quae invella borrorporrum dit 
illiquam doloriae venimol oribusciLeserumque ad 
quid quamus dit, ommoluptaqui rest alitemporepe 
volupiet ea seritate re, tem lam is dolum sim.

Doloriae venimol oribus
Nam imus aut laut quae invella borrorporrum dit 
illiquam doloriae venimol oribusciLeserumque ad 
quid quamus dit, ommoluptaqui rest alitemporepe 
volupiet ea seritate re, tem lam is dolum sim.

Doloriae venimol oribus
Nam imus aut laut quae invella borrorporrum dit 
illiquam doloriae venimol oribusciLeserumque ad 
quid quamus dit, ommoluptaqui rest alitemporepe 
volupiet ea seritate re, tem lam is dolum sim.

Doloriae venimol oribus
Nam imus aut laut quae invella borrorporrum dit 
illiquam doloriae venimol oribusciLeserumque ad 
quid quamus dit, ommoluptaqui rest alitemporepe 
volupiet ea seritate re, tem lam is dolum sim.

Fullbanner

Tekst
Advertorial

Advertorial
medium
rectangle

Zorg voor nog meer exposure met een beeld advertorial 
op een prominente positie in de nieuwsbrief.

Een advertorial opgemaakt als een nieuwsbericht. 
Staat tussen het redactioneel nieuws en bevat een 
wervende tekst van ongeveer drie regels. Deze tekst 
wordt door middel van een ‘lees meer’ hyperlink 
naar de gewenste URL gelinkt.

Een unieke manier om uw boodschap naar een 
selectief (opt-in) Schuttevaer adressenbestand 
te communiceren.

Advertorial medium rectangle

Partnermailing

Tekstadvertorial

Een reguliere nieuwsbrief met 50% eigen tekst 
tussen de redactionele artikelen. U profiteert van 
het onafhankelijke karakter van de nieuwsbrief en 
ontvangt maximale exposure omdat de gehele oplage 
van de nieuwsbrief wordt ingezet.

Sponsormailing

> Zie pagina 13 voor de juiste aanleverspecificaties. 
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1/2 Havens & Waterbouw  27/12/17  08/01/18
5 Motoren   22/01/18   29/01/18
9 Zeevaart   19/02/18   26/02/18
11 Scheepsbouw / Offshore 05/03/18   12/03/18
12 Carrière en Werk  12/03/18   19/03/18
15 Motoren   28/03/18   09/04/18
18 Havens & Waterbouw  23/04/18   30/04/18
20 Zeevaart   07/05/18   14/05/18
22 Maritime Industry  16/05/18   28 + 29 + 31/05/18 
24 Motoren   04/06/18   11/06/18
26 Scheepsbouw / Offshore  18/06/18   25/06/18
35 Motoren  20/08/18  27/08/18
37 Havens & Waterbouw  03/09/18   10/09/18
39 STL Kalkar   17/09/18   24/09/18
40 Zeevaart  24/09/18   01/10/18
42 Scheepsbouw / Offshore  08/10/18   15/10/18
43 Havens & Waterbouw 15/10/18  22/10/18
45 Scheepsbouw / Offshore 29/10/18  05/11/18
48 Zeevaart   19/11/18   26/11/18

Thema nieuwsbrieven
Naast de reguliere nieuwsbrieven die wekelijks op de woensdag en vrijdag verstuurd worden 
naar ruim 7.000 professionals, verzend Schuttevaer tevens een aantal nieuwsbrieven met 
een eigen thema, verspreid over het jaar. 

Voor meer informatie: 

Arie van Wiggen 
Media Adviseur

+31 (0)6 20 41 60 79
a.wiggen@mybusinessmedia.nl

René Enkelaar 
Media Adviseur

+31 (0)6 20 49 70 56
r.enkelaar@mybusinessmedia.nl

Zie pagina 13 voor de juiste aanleverspecificaties. > 

Week nr.  Thema                                                Sluitingsdatum                 Verschijningsdatum

Thema’s

•  Havens en Waterbouw (4x)
•  Motoren (4x)
•  Zeevaart (4x)
•  Scheepsbouw / Offshore (4x)
•  Carrière en Werk (1x)
•  Maritime Industry (3x)
•  STL Kalkar (1x)
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Met een breed scala aan SEM diensten en producten verhogen wij de zichtbaarheid van uw website in zoekmachines 
en helpen wij het kwalitatieve bezoek vanuit zoekmachines te verhogen. 

Wij bieden u SEM advies op maat op basis van een zorgvuldige analyse van uw website. Op basis van de bevindingen
van de analyse én uw online doelstellingen selecteren wij effectieve producten waarmee uw zichtbaarheid verbetert!
De unieke combinatie van branche- én internetkennis maakt ons tot uw ideale Search Engine Marketing partner. 
Door onze diensten toe te passen op uw website haalt u meer rendement uit uw marketingbudget.

Informeer bij uw media adviseur naar onze unieke aanpak en voor aanvullende informatie.

Search Engine Marketing
(SEM) diensten
Door de grote rol van zoekmachines als Google bij het aankoop- en oriëntatieproces,
wordt de vindbaarheid van uw website steeds belangijker. Naast uw huidige communicatie 
in onze vakbladen/websites ondersteunen wij u hier graag bij. 

Producten:
• QuickScan website

• Website rapportage

• Landingspagina’s

• Website Optimalisatie

• Linkbuilding

• Bannering 

• Website bouw

• Restyling website

• Minisite

• Remarketing

• Google AdWords

• Consulting

• Data Analyse Pakket

Voor meer informatie: 

Arie van Wiggen 
Media Adviseur

+31 (0)6 20 41 60 79
a.wiggen@mybusinessmedia.nl

René Enkelaar 
Media Adviseur

+31 (0)6  20 49 70 56
r.enkelaar@mybusinessmedia.nl
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Re-styling website 
Krijg een vernieuwde, professionele en 
goed converterende website waarmee 
u hoge posities in Google bereikt.

✓  Een professionele website.
✓  Een gebruiksvriendelijke website, 
 eenvoudig te onderhouden.
✓  Responsive (mobiel en tablet geschikt).
✓  Google vriendelijk.
✓  Inclusief hosting en updates.
✓  Optimalisatie op 10 zoekwoorden.
✓  Vergroten van de online populariteit.
✓  Maandelijkse rapportage.

Jaar 1      Jaar 2
€ 305,- per maand    € 200,- per maand

Instappakket SEO 
Vergoot uw online vindbaarheid met 
hoge posities in Google op voor u relevante 
zoekwoorden.

✓  Vindbaar worden op 10 of 20 zoekwoorden.
✓  Vergroten van uw online populariteit.
✓  Minimaal 60% van de zoekwoorden in de
 top 10 van Google.
✓  Maandelijkse rapportage.

10 woorden € 200,- per maand
20 woorden € 375,- per maand

Minisite 
en/of remarketing 
Bereik de bezoekers van het 
MYbusinessmedia portal ook met uw 
boodschap nadat deze de portal hebben 
verlaten, door middel van retargeting met 
uw banners!

✓  Minisite op de portal van MYbusinessmedia.
✓  Banners specifiek gericht op eerdere bezoekers
 van uw (mini)site.
✓  Vermelding in de bedrijvengids van
 MYbusinessmedia (indien beschikbaar).
✓  Indicatie: 250.000 vertoningen en
 gegarandeerd: 1.250 clicks per jaar.
✓  Maandelijkse rapportage.

Minisite + remarketing   Remarketing
€ 425,- per maand   € 217,- per maand

Bannering plus 
Vergroot uw naamsbekendheid en 
bereik uw doelgroep via een eenduidige 
boodschap, verspreid over Google en 
branche gerelateerde websites!

✓  3 keer een maand lang uw banner op de
           MYbusinessmedia portal.
✓  12 maanden lang zichtbaar binnen het Google
 Display Netwerk.
✓  12 maanden extra bezoekers via Google AdWords.
✓  Vermelding in de bedrijvengids van
 MYbusinessmedia (indien beschikbaar).
✓  Inclusief € 75,- Google clickbudget per maand.
✓  Maandelijkse rapportage.

€ 385,- per maand

Search Engine Marketing
(SEM) diensten

Zie pagina 12 voor de juiste aanleverspecificaties. >
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Formaat  728 x 90 px voor desktop 
  en tablet (staand en liggend); 
  320 x 100 px voor mobiel
Bestandsgrootte max. 99 KB
Bestandsformaten gif, jpg

Formaat  336 x 280 px voor desktop 
  en tablet (staand en liggend); 
  300 x 250 px mobiel
Bestandsgrootte max. 99 KB
Bestandsformaten gif, jpg

Formaat  468 x 60 px voor desktop 
  en tablet liggend
  320 x 100 px voor tablet staand 
  en mobiel
Bestandsgrootte max. 99 KB
Bestandsformaten gif, jpg

Leaderboard

Full Banner

Large rectangle

Aanleverspecificaties
Online website advertising

Logo met daar achter uw bedrijfsnaam of pay-off

Formaat  60 x 30 px + 40 tekst karakters 
  (incl. spaties) 
Tekst   Aanleveren in Word
Bestandsgrootte max. 99 KB
Bestandsformaten gif, jpg

Tekst   Aanleveren in Word
Logo  formaat max. 259 x 284 px 
  in jpg of gif

Omschrijving kern van de vacature, functietitel, type 
dienstverband, opleidingsniveau, salarisindicatie, 
locatie, bedrijfsnaam, contactpersoon, 
adresgegevens, telefoonnummer, e-mail, website. 

Logolink 

Online vacatures

Een uitgebreide vermelding van uw adresgegevens, 
logo, omschrijving bedrijfsactiviteiten en producten 
met max. 3 foto’s. Maximaal 1.000 karakters (incl. 
spaties), in Word aanleveren.

Minisite

Bedrijfsprofiel in branchegids

Een eigen website binnen de omgeving 
van Schuttevaer.nl. Profiteer van de hoge 
bezoekfrequentie en verblijfsduur op de site. Een 
minisite is goed vindbaar via Google. 

Bestandsformaten afbeeldingen
jpg, gif, png (animated en non-animated). 
Bestandsgrootte afbeeldingen max. 2 MB
Logo voor ankeiler / blok ‘Focus op : 80 x 40 pixels, 
jpg ,png of gif (animated en non-animated).
Bestandsgrootte logo 500 KB.
Bestandsformaat header minisite max. 960 x 100 
pixels, jpg, gif, png (animated en non-animated).
Bestandsgrootte header minisite max. 2 MB

Aanleveren materiaal

Arwin Veldkamp
Telefoon: +31 (0)570 – 50 43 54
verkoop@schuttevaer.nl
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Formaat  468 x 60 px voor desktop, 
  tablet en mobiel (geschaald) 
Bestandsgrootte max. 99 KB
Bestandsformaten gif (non-animated), jpg

Full banner

De Tekstadvertorial  links een afbeelding, 
  een kopregel en een korte tekst.
Afbeelding  75 x 75 px
Bestandsformaten  gif (non-animated), jpg
Bestandsgrootte  max. 50 KB
Tekst   Aanleveren in Word
Kopregel  45 karakters (incl. spaties)
Bericht   200 karakters (incl. spaties) 
  + url verwijzing

Tekstadvertorial

Formaat  300 x 250 px voor desktop, 
  tablet en mobiel 
Bestandsgrootte max. 99 KB
Bestandsformaten gif (non-animated), jpg

Advertorial medium rectangle

Aanleverspecificaties
Online nieuwsbrieven

Afbeelding 166 px breed in png, jpg 
1e artikel of gif (non-animated)

Afbeelding 150 px breed in png, jpg of gif
2e en 3e artikel (non-animated)

Tekst  Aanleveren in Word
Kopregel max. 52 karakters (incl. spaties)
Bericht   max. 250 karakters 
  (incl. spaties) + url verwijzing
Gewenst  bedrijfsgegevens en uw logo 
  voor ‘Sponsored by’

Sponsormailing

 Partnermailing

Aanleveren in HTML conform specificaties 
MYBusinessmedia

Formaat header  748 x 40-100 px
Bestandsgrootte  max. 99 KB
Bestandsformaten  gif (non-animated), jpg, png
Tekst bedrijfsinformatie bij voorkeur in Word 
   (NAW, URL, e-mailadres)
Formaat beeldmateriaal in overleg
Bestandsgrootte  max. 1 MB
Kleurcodes  in RGB 

Speciale wensen/eisen duidelijk in de opdracht 
aangeven. Beeldmateriaal max. 150 KB jpg, gif 
(non-animated)

Aanleveren materiaal

Arwin Veldkamp
Telefoon: +31 (0)570 – 50 43 54
verkoop@schuttevaer.nl

We create, ...the difference!

Vanaf planning tot 
en met uitvoering
Eenduidig, professioneel en op 
het juiste moment. Vertrouw dan 
op Dockmarks, partner van 
Schuttevaer.

W
eb

si
te

& 
in

te
rn

et
di

en
st

en

M
ar

iti
em

e 
si

gn
in

g
& 

se
rv

ic
es

Co
m

m
un

ic
at

ie
& 

cr
ea

tie
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mybusinessmedia.nl



Overige MBM titels:

Vaart!
De Nederlandse Schippersalmanak
SWZ Maritime 
Automobiel Management
ATH Online
Aandrijven & Besturen
Constructeur
Elektro-Data
Elektronica
Product
EngineersOnline
Safety Update
KLIK
Eigenwijs
Het Houtblad
Metaal en Techniek
Bengels
Textilia
Schoenvisie
VMT
VMT Food
Voeding Nu
Kunstof & Rubber
Vraag & Aanbod Nederland
Vraag & Aanbod België
Holland Zulieferland
Wie Levert

YOURbusinessmedia is uw
communicatiepartner bij het:

•  Schrijven en redigeren van uw persbericht.

•  Maken van uw advertentie.

•  Maken van uw banner en online uitingen.

•  Ontwikkelen van een (bedrijfs)film.

•  Ontwikkelen van uw website.

•  Opstellen en versturen van nieuwsbrieven.

•  Vervaardigen van uw whitepapers.

•  Ontwikkelen van uw relatiemagazine.

•  Organiseren van uw event.

•  Contentservice voor uw website.
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Yourbusinessmedia
Doelgroepen bereiken is één ding, interactie met ze tot stand brengen is een tweede. 
MYbusinessmedia helpt u om uw zakelijke doelgroepen echt te raken en ze aan te zetten tot actie. 
Samen analyseren we uw marketing- en communicatiedoelstellingen. Deze vormen het uitgangspunt 
voor een op maat gesneden communicatieconcept.



Contact informatie
Benieuwd wat voor u de optimale combinatie is, of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met één van onze media adviseurs.

Telefoon:  +31 (0)6 20 41 60 79
E-mail: a.wiggen@mybusinessmedia.nl

Arie van Wiggen

Telefoon:  +31 (0)6  20 49 70 56
E-mail:  r.enkelaar@mybusinessmedia.nl

René Enkelaar

mybusinessmedia.nl

Adresgegevens

Mr. H.F. de Boerlaan 28
7414 DA Deventer
Postbus 58, 7400 AB Deventer

Telefoon  +31 (0)570 50 43 00
Fax  +31 (0)570 50 43 99

E-mail info@mybusinessmedia.nl
Website www.mybusinessmedia.nl

Aanleveren materiaal

Arwin Veldkamp
Telefoon: +31 (0)570 – 50 43 54
verkoop@schuttevaer.nl

Redactie:

Dirk van der Meulen (hoofdredacteur)   Telefoon: +31 (0)570 50 43 60 of +31 (0)6 53 59 64 96 
Patrick Naaraat (eindredacteur)    Telefoon: +31 (0)570 50 43 65 of +31 (0)6 51 18 21 56 
Marja de Vet (redacteur-verslaggever)   Telefoon: +31 (0)570 50 43 64 of +31 (0)6 20 19 17 28

E-mail: redactie@schuttevaer.nl
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Media Adviseurs:
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https://twitter.com/schuttevaer
https://www.linkedin.com/company/343553/
https://www.facebook.com/deschuttevaer/

