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n een tijd waarin we leven met alle online media
om ons heen, is er juist een behoefte aan printmedia om de online marketing aan te vullen en
te versterken. Kortom: uw boodschap crossmediaal onder de aandacht te brengen. De kracht van
uw boodschap zit hem namelijk in de herhaling en
de diversiteit van media waarin u deze communiceert.
Stee is het magazine dat u daarbij helpt.
De basis van het magazine is onze eigen omgeving,
onze regio. West-Brabant is de plek waar we ons thuis
voelen, genieten van het leven en waar we ons het sterkst
verbonden voelen met de gemeenschap. Stee richt zich op
evenementen, sport, cultuur, het culinaire leven, mode,
shopping, gadgets en reizen. De factor lifestyle speelt een
grote rol. Daarmee laten we zien dat we trots zijn op onze
regio, stad of dorp. Dit magazine is daarom interessant
voor zowel de zakelijke markt (Business to Business)
als de particuliere markt (Business to Consumer).
Een team van enthousiaste en professionele tekstschrijvers, columnisten, fotografen en vormgevers
zorgt voor een veelzijdige en inspirerende inhoud.
Het magazine biedt voor u een breed scala aan
commerciële mogelijkheden.
Frequentie, oplage en bereik
Stee wordt gratis verspreid en verschijnt 4 keer per jaar
in zakelijk strategische perioden. Dat gebeurt in een
oplage van 5.000 exemplaren, het aantal unieke lezers
bedraagt ruim 20.000. Verspreiding vindt plaats bij
gemeentehuizen, autodealers. restaurants, hotels, cafés,
sportverenigingen, boeken- & tijdschriftenwinkels, kappers,
wachtruimten bij artsen & ziekenhuizen, beurzen, zakelijke
bijeenkomsten, industrieterreinen, detailhandel en
uiteraard adverterende/deelnemende ondernemers.
Het verspreidingsgebied is in de gemeenten: Breda,
Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Made, Drimmelen,
Oosterhout, Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom
en omstreken.

Enrico Damino
HOOFDREDACTEUR

DE COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN

2018

OM UW BEDRIJF EN/OF PRODUCTEN/DIENSTEN TE PRESENTEREN

UITGAVES

STEE ZAL IN 2018 4 MAAL VERSCHIJNEN, IEDER KWARTAAL GEDURENDE DE JAARGETIJDEN: WINTER,LENTE,
ZOMER EN HERFST. ONDER VOORBEHOUD IN DE MAANDEN JANUARI, APRIL, JULI EN OKTOBER.

BUSINESSPROFIEL

AFMETING

ADVERTORIAL

4/1 pag.

4 x 1/1 pag.

€ 3.500,–

U ontvangt na het verschijnen van het magazine een

2/1 pag. (SPREAD)

440 X 295

€ 2.250,–

deze te publiceren op uw website of social media.

1/1 pag.

220 X 295

€ 1.550,–

prijs per productie
& publicatie.

Professioneel interview

(IN MM)

digitaal bestand van uw advertorial en het gebruikersrecht om
* Op www.steemagazine.nl is het magazine en dus ook uw

advertorial online te zien en te lezen. Nu ook met interactieve

en fotoshoot inbegrepen.

mogelijkheden zoals: doorklikken naar uw website en/of
uw bedrijfsfilm, flyer of andere verkoopacties.

COLUMNS

AFMETING

U heeft de mogelijkheid om uw expertise te delen met de lezers

(IN MM)

van Stee. Dit kan middels het schrijven van uw eigen column

														
prijs per publicatie

gedurende 1 jaar (4 uitgaven). U krijgt dan exclusiviteit voor uw branche.

1/1 pag.

220 X 295

Elke column bevat een uniek portret, deze worden in één fotoshoot

850,–

€

geschoten. Fotoshoot, opmaak en publicatie column inclusief.

Tevens ontvangt u een digitaal bestand van uw column en het

gebruikersrecht om deze te publiceren op uw website of social media.

				 2018
ADVERTENTIE

AFMETING

prijs per publicatie

2/1 pag. (SPREAD)
1/1 pag.

per aantal plaatsingen

VOORKEURSPOSITIE

OPMAAK
ADVERTENTIE

1x

2x

3x

440 X 295

€ 1.900,–

€ 1.800,–

€ 1.700,–

€ 1.600,–		

220 X 295

€ 1.200,–

€ 1.100,–

€ 1.000,–

€

900,–		

(IN MM)

4x

1/2 pag.

(LIGGEND)

182 X 130

€

750,–

€

700,–

€

600,–

€

550,–		

1/2 pag.

(STAAND)

90 X 265

€

750,–

€

700,–

€

600,–

€

550,–		

1/4 pag.

90 X 130

€

550,–

€

500,–

€

450,–

€

400,–		

1/8 pag.

90 X 62,5

€

350,–

€

300,–

€

250,–

€

200,–

Binnenzijde Cover (voor of achter):

paginaprijs + 30% toeslag

Achterzijde Cover:

paginaprijs + 50% toeslag

Om de kwaliteit en het niveau van Stee te waarborgen, worden advertenties opgemaakt door

onze eigen studio; Batucada, tegen een scherpe meerprijs van € 195,– (excl. BTW). U dient dan

zelf wervende tekst en geschikt hoogresolutie beeldmateriaal (zoals logo en foto’s) aan te leveren.

Uiteraard ontvangt u na de opmaak een proefdruk ter goedkeuring. Na betaling ontvangt u bovendien deze advertentie om rechtenvrij te gebruiken als advertentie in andere bladen en magazines.
Indien u over een eigen hoogwaardige advertentie beschikt en deze wordt goedgekeurd door onze
beeldredactie, kan deze -mits correct en volgens specificaties aangeleverd- worden geplaatst.

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW

ONLINE
MAGAZINE
Stee is ook online te lezen en
bekijken via:
www.steemagazine.nl
Uw boodschap of artikel is dus
ook online zichtbaar.
Vraag naar onze interactieve
mogelijkheden !
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