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Jongeren in uw regio 
interesseren voor techniek
én uw bedrijf presenteren?

Met het unieke magazine T-Skills creëert 
Vraag&Aanbod samen met maakbedrijven en 
organisaties een bijzonder product om VMBO/
MBO scholieren te laten zien hoe uitdagend en 
interessant werken in de techniek kan zijn en 
welke bedrijven er in de regio actief zijn.

        Naast het magazine is er nu ook een frisse website: www.tskills.nl   
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Laat scholieren in de regio uw maakbedrijf met interessante loopbaankansen zien.   
Op een unieke manier die bij hun belevingswereld past. Geen saaie bedrijfsprofielen, 
maar intrigerende foto’s van producten of projecten en aansprekende ervarings-
verhalen van jonge medewerkers.
 
Maak gebruik van onderstaande mogelijkheden om u als toekomstig werkgever 
te presenteren. 

Verspreiding 
Alle decanen (op naam) van VMBO en MBO scholen 
met richting Techniek in de bepaalde regio ontvangen 
50 exemplaren met daarnaast de mogelijkheid meer 
exemplaren aan te vragen.

Contact
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer uitleg?
Neem dan contact met mij op, ik help u graag.
 
Marc Nühn - Media adviseur
T. +31 (0)6 536 301 20
m.nuhn@mybusinessmedia.nl
 

Waarom T-Skills?
 Unieke verspreiding en bereik in úw regio
 Via decanen (V)MBO scholen direct onder de aandacht bij jongeren
 Gemaakt door specialisten die weten hoe je jongeren boeit en activeert
 Uw jonge vakkracht wellicht als ambassadeur voor uw bedrijf
 U hoeft niets te doen. Redactie, fotografie, vormgeving en verspreiding wordt geheel verzorgd

Hoofd partnership - € 7.500,-
Uw bedrijf wordt via inspirerende content –  
die jongeren aanspreekt – in beeld gebracht door 
middel van:

 Vermelding in inleiding en colofon.
 2/1 pagina – Artikel over bedrijf/organisatie.
 1/1 pagina -  Oproep voor stage of aankomende 
 activiteiten.
 Interview/redactioneel artikel over de organisatie 
 in Vraag&Aanbod.
 Interview/redactioneel artikel wordt doorgeplaatst 
 op www.tskills.nl  
 Het artikel mag gebruikt worden voor eigen 
 communicatie(middelen).
 50 exemplaren T-Skills voor eigen gebruik. 

Contentpartnership - € 2.500
Uw bedrijf wordt via inspirerende content –  
die jongeren aanspreekt – in beeld gebracht 
door middel van:

 2/1 pagina – Artikel over bedrijf/organisatie.
 1/2 pagina -  Oproep voor stage of aankomende 
 activiteiten.
 Interview/redactioneel artikel wordt doorgeplaatst 
 op www.tskills.nl
 Het artikel mag gebruikt worden voor eigen 
 communicatie(middelen).
 50 exemplaren T-Skills voor eigen gebruik.

Stage sponsorship - € 750
 1/2 pagina -  Oproep voor stage of aankomende 
 activiteiten.
 50 exemplaren T-Skills voor eigen gebruik.Naast adverteren in het magazine hebben  

we nu ook de website www.tskills.nl.  
Hier kunt u uw bedrijf presenteren en 
scholieren laten kennismaken met uw bedrijf.
 
Online mogelijkheden
 Leaderboard  €  150,- p/m
 Large rectangle  €  150,- p/m 
 Fullbanner  €  75,-  p/m


