P L AT F O R M

PromZ richt zich op de eindklant die gebruik maakt
van actiemarketing, en promotionele producten &
diensten en relatiegeschenken. Via het magazine,
de websites, de e-nieuwsbrieven en onze events
krijgen opdrachtgevers vakgerichte informatie
middels interviews, cases, (monitor)onderzoek,
ontwikkelingen, nieuwe producten en trends.
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PL ATFORM VOOR GEBRUIKERS VAN PROMOTIONELE PRODUCTEN & DIENSTEN

PROMZ DOELGROEP

PROMZ

FUNCTIEPROFIEL

Met PromZ bereik je de kopers van
premiums en relatiegeschenken
PromZ Magazine onderzoekt, in samen
werking met onderzoekbureau One Question,
jaarlijks haar lezers. Met dit onderzoek wordt
voortdurend nieuwe kennis gegenereerd, en
de bestaande kennis geactualiseerd over de
lezers van PromZ Magazine.
Elk jaar weer wordt aangetoond dat PromZ
Magazine én PromZ.live bij uitstek de media
zijn om beslissers over de inkoop van
premiums en relatiegeschenken te bereiken.

Directieleden
Marketing, commercieel
en product managers
Management assistenten
Inkopers

BEDRĲFSGROOTTE

WERKZAAM IN
2300

Bedrijven met 1.000+ werknemers
Bedrijven met 200 tot 1.000 werknemers

3000

1700

3600

50 tot 200 werknemers
10 tot 50 werknemers

4300

P L AT F O R M

6300

Bedrijven met 1.000+ werknemers:

4.600

Bedrijven met 200 - 1.000 werknemers:

5.300

Zakelijke dienstverlening

Reclame en communicatie

Bedrijven met 50 - 200 werknemers:

6.000

Industrie en bouwnijverheid

Overheid

Bedrijven met 10 - 50 werknemers:

5.600

Detail- en groothandel

Non-profit sector

PROMZ MAGAZINE

BEREIK (PRI

32.000
16.500
NT )

OPLAGE (PRI
NT )

FORMATEN EN TARIEVEN MAGAZINE
2/1 pagina full colour
bladspiegel 420 x 297 mm + 3mm extra afsnede

1/1 pagina full colour
bladspiegel 210 x 297 mm + 3mm extra afsnede

1/2 pagina full colour
zetspiegel liggend 190 x 130 mm

1/4 pagina full colour
zetspiegel staand 93 x 130 mm

1×

2×

€5.700

€5.270

€3.690

€3.425

€2.010

€1.849

€1.130

€1.065

Bijlagen e.d. Over de mogelijkheden tot mee-hechten en /of opplakken van een antwoordkaart,
insert, banderol en sachet wordt op verzoek gedetailleerde gegevens verstrekt.

www.promz.nl

magazine over actiemarketing en
promotionele producten & diensten
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Succes story:
Heineken Coolbag
Kun je een rage maken?
Kerstpakketten: 12 tips

EDITIES

Oranjevrouwen scoren

Nr.

Verschijning

Bijzonderheden

1

April

Beurseditie PromZ.live

2

September

Kerst Special & ProductZ Finder

EN HET VAK ZAT TE SLAPEN

PROMZ LIVE

BEZOEK

E RS

±5.000
STANDH

OU D E R S

±2 0 0
PROMZ.LIVE 2018

DEELNAMEKOSTEN PROMZ.LIVE

Hét totaalevenement voor eenieder die ver
antwoordelijk is voor promotionele producten,
relatiegeschenken en actiemarketing.

Formaat

Je bent een aanbieder van relatiegeschenken,
premiums, gadgets, promotioneel textiel, reclame
artikelen, cadeaukaarten of kerstpakketten. Of je
verkoopt een product dat zeer geschikt is voor deze
markt? Dan is deelname aan PromZ.live een must.
PromZ is al 18 jaar het platform voor ondernemers,
inkopers, marketeers en creatieven als het gaat
om premiums, business gifts, corporate gifts,
webshops en loyaltytools.
DATA & OPENINGSTIJDEN
16 en 17 mei 2018
10.00 - 17.00 uur
Rotterdam Ahoy, hal 1

prom

Turnkey (standaard) standruimte

6 m2
8 m2
9 m2
12 m2

€ 1.394
€ 1.810
€ 2.040
€ 2.700

15 m2
18 m2
21 m2

€ 3.310
€ 3.970
€ 4.630

12-20 m2

€ 185 per m2

21-40 m2

€ 175 per m2

41+ m

€ 170 per m2

2

Huur van de grondoppervlakte. Zaken als stand
bouw, elektriciteit, vloerbedekking etc. dienen zelf
geregeld te worden.
Inclusief: lunch.

** minimaal 12 m2

Inclusief: lunch, standwanden (wit), frieslijst met naambord, verlichting
(1 spot per 4m2), elektra inclusief verbruikt (tot 1kW), 1 contactdoos,
vloerbedekking (antraciet).

BRANDZ PAVILION

SPECIALISTENSTRAAT

Speciaal voor fabrikanten die hun merkproducten
onder de aandacht willen brengen.

Als je één specifiek relatiegeschenk
of promotionele productgroep wilt
presenteren.

12 m2 blanco houten wand

€ 1.940

12 m wand met eigen PMS kleur

€ 2.100

2

12 m2 wand met complete full-colour bedrukking € 2.415

LIVE

Vrije (eigen) standbouw**

Inclusief: lunch, standwand (244x244), tafel (122x44x72), verlichting
(2 spots), vloerbedekking (antraciet vloertegels met een blauw gangpad),
elektra inclusief verbruik (tot 1kW), 1 contactdoos, gezamenlijke
opbergruimte met de achterburen.
Verplichte Mediabijdrage € 85,Vermelding in de beurscatalogus: NAW, full colour logo en bedrijfsomschrijving &
online exposure op www.promz.live

Unit nit

€ 640,-

inclusief: wand met visual, schappen tafel met
2 krukken, vloerbedekking en lunch.

PROMZ WEBSITE

MA AN
BEZOEK DELIJKSE
ERS WEB
SITE

±12.000
±25.000

MAANDEL
IJKSE IMPR
ESSIES

PROMZ WEBSITE

FORMATEN EN TARIEVEN

www.promz.nl is het online portaal van
PromZ waarop een breed scala aan
informatie, kennis en diensten (8.000+
promotionele producten) worden aangeboden
en vraag en aanbod bij elkaar worden
gebracht. Bezoekers van deze website zijn
verantwoordelijk voor de inkoop van
relatiegeschenken, eindejaarsgeschenken,
promotionele producten, premiums, gadgets
en kerstpakketten.

Positie

Tarief

Afmetingen (bxh)

Periode

Leaderbord home

€7.000

728 x 90 pixels

1 jaar

Small banner home

€600

180 x 150 pixels

1 jaar

Large banner sidebar

€5.000

300 x 250 pixels

1 jaar

Medium banner sidebar

€3.500

300 x 150 pixels

1 jaar

Rubrieks banner

€300

360 x 120 pixels

1 jaar

TARIEVEN PRODUCTZFINDER
Vermelding in jaaruitgave van PromZ Magazine en een jaar lang op PromZ.nl/Productzfinder
met een uitgebreid bedrijfsprofiel
Basis
(10 producten)

Plus
(50 producten)

Premium
(100 producten)

€ 105

€ 165

€ 400

W E B S I T E
Tarieven ex. BTW per 1 januari 2018

PROMZ NIEUWSBRIEF

ONTVAN
NIEUWSBGERS
RIEF

±41.000
± 2 9,6 %
OPEN RAT

PROMZ NIEUWSBRIEF

FORMATEN EN TARIEVEN

PromZ nieuwsbrief is gericht op alle aspecten
van actiemarketing, met speciale aandacht
voor de functie van promotionele producten
als effectieve tools om marketing- en
communicatiedoelstellingen te bereiken.
12 keer in het jaar wordt de Promz
nieuwsbrief naar 41.000 adressen
toegestuurd, een uitgelezen kans om onder
de aandacht te komen bij de eindklant.

Positie

Tarief

Afmetingen (bxh)

Periode

Full banner in e-mail

€500

600 x 125 pixels

per keer

Partner logo in e-mail

€1.800

65 x 65 pixels

1 jaar

CaseZ in e-mail

€290

In overleg

1 jaar

GadgetZ in e-mail

€290

250 x 250 pixels

per keer

JobZ in e-mail

€150

In overleg

per keer

N I EU WS B R I E F

E

PROMZ CONTACT
SALESTEAM PROMZ

REDACTIE PROMZ

Bel of mail met Meryem, Eline, Arjan of
John om te bespreken welke mogelijk
heden er voor jou zijn.

Alle (pers)berichten zijn welkom,
wel vragen we je aandacht voor de
‘spelregels’ en om deze te respecteren.

DIRECTEUR

HOOFDREDACTEUR

John Michael Swaab
 +31 (0)75 64 75 747
 +31 (0)6 54 994 998
john@hetportaal.com

Karin Schaper
 +31 (0)72 5153053
k.schaper@words.nl

SALES DIRECTOR
Eline van Olderen
 +31 (0)75 64 75 747
 +31 (0)6 83 400 334
eline@hetportaal.com

SALESMANAGER
Meryem Lasance- Karakus
 +31 (0)75 64 75 747
 +31 (0)6 41 960 718
meryem@hetportaal.com

SALESMANAGER
Arjan Woortman
 +31 (0)75 64 75 747
 +31 (0)6 31 773 589
arjan@hetportaal.com

HET PORTAAL UITGEVERS
Veerdijk 40-I, 1531 MS Wormer
Tel: +31 (0)75-64 75 747
Email: traffic@hetportaal.com
Website: www.hetportaal.com
SECRETARIAAT
Voor vragen over het aanleveren
van materiaal kun je altijd terecht bij:
Monique Zijlstra
+31 (0)75 64 75 747
traffic@hetportaal.com

