VOA Jaarboek 2018

Factsheet
Het VOA-Jaarboek is het belangrijkste gedrukte communicatiemedium van de VOA. Uitgevoerd als luxe bewaarexemplaar met
een harde kaft en een stijlvolle vormgeving. Het VOA Jaarboek
wordt uitsluitend gemaakt voor leden van de VOA.
Inhoudelijk bestaat het VOA Jaarboek uit drie hoofdstukken:

Journalistiek.

Interessante artikelen
vanuit het perspectief van
ondernemers in de regio
Alphen aan den Rijn.

Almanak.

Een overzicht van de
VOA-leden, het beleid van
de VOA, de activiteiten binnen
het bestuur en de commissies
en het jaaroverzicht van
de VOA-evenementen.

Expertisegids.
Een compendium van
alle relevante VOA-leden:
bedrijven met een
inhoudelijk verhaal over
hun expertise.

Meedoen

Het VOA Jaarboek 2018 wordt gedrukt in een oplage van circa 1.000 stuks en gratis verspreid
onder leden van de VOA. Via een publicatie in het VOA Jaarboek bereik je je collega VOA-leden.
Tevens draag je bij aan het gezamenlijk mogelijk maken van de doelstellingen van onze
ondernemingsvereniging. Kortom: Via actieve deelname aan het VOA Jaarboek draag je als
VOA-lid bij aan het succes van je club.
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Tarieven
expertisegids
Tarieven
sponsorpagina’s
1 pagina

€ 900,-

½ pagina

€ 550,-

¼ pagina

€ 350,-

Genoemde prijzen zijn netto exclusief
21% BTW en inclusief 15% bureaucommissie
voor R
 OTA-erkende reclame- en media
bureaus. Aanlevering: kant-en-klaar als
certified pdf. Aanpassing of een nieuw
ontwerp is tegen een meerprijs leverbaar.
Tarieven sponsorpagina’s zijn inclusief
vermelding achterin het VOA Jaarboek.
De formaten zijn als volgt:
1/1 pagina: 	bladspiegel 165 x 240 (bxh);
zetspiegel 131 x 206 (bxh)
1/2 pagina:

131 x 100 (bxh)

1/4 pagina:

63 x 100 (bxh)

Voor opname in de expertisegids vragen we
een bijdrage tegen kostprijs. Het gaat hier om
storytelling via branded content. Pure bedrijfs
reportages worden niet opgenomen. De VOA
helpt je waar nodig met professionele tekst en
beeldmateriaal. Hiervoor werken we samen
met een team van professionele tekstschrijvers,
allen lid van de VOA. Je hebt hierbij vrije keuze
uit (in alfabetische volgorde): Marco Beentjes,
Rob Buisman, Esther Daniëls , Morvenna
Goudkade, Daniëlle Koomen, Manon Louwers
of Eveline Verhoeve.
Zij kennen het format en weten exact
wat er voor het schrijven van een goed artikel
wordt gevraagd.
Omvang

2 pagina’s

3 pagina’s

4 pagina’s

€ 282,-

€ 423,-

€ 564,-

Fotografie

€ 77,-

€ 154,-

€ 154,-

Tekstschrijven

€ 325,-

€ 400,-

€ 475,-

Totaal

€ 684,-

€ 977,-

€ 1.193,-

Vaste
kosten

Genoemde prijzen zijn netto, exclusief 21%
BTW. Opgenomen zijn: tekstschrijven, foto/
illustratie maken, vormgeving en drukken
van de bewuste pagina’s. Plaatsing van zelf
geschreven artikelen is altijd voorbehouden
aan de VOA communicatiecommissie.

Tarief logo
in ledenregister

Alle VOA leden krijgen een gratis vermelding
in het ledenregister van het VOA Jaarboek,
met naam en webadres. Het is mogelijk om de
attentiewaarde voor je bedrijf verder te verhogen
door plaatsing van een logo. De kosten hiervoor
bedragen € 50,- exclusief 21% BTW.
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