
Het Regio Alkmaar Magazine (RAM) is hét zakenblad voor ondernemers, bestuurders en instanties 
in Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Samen met ondernemersverenigingen vormt het 
magazine de regionale bron met de laatste ontwikkelingen van ondernemers in de regio.Het RAM 

verschijnt in een oplage 5.000 en met een frequentie van 4 keer per jaar. Het regio Alkmaar magazine 
is in 2022 tevens een samenwerking aangegegaan met ORA (ondernemend regio Alkmaar).

Kernpartnership
Het kernpartner van het Regio Alkmaar Magazine biedt u de unieke gelegenheid om ondernemers, bestuurder 
en instanties in Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk effectief te bereiken. Dit partnership bestaat uit 
een combinatie van branding en content gerelateerde exposure.

Tarief kernpartner: E 995,- per editie,-

Als kernpartner krijgt u:
• Elke editie een 1/2 pagina advertentie
• Elke editie een logo vermelding in de colofon
• Exclusief interview in één van de edities
• Inclusief tien magazines voor eigen relaties

Mogelijkheden losse advertenties
Formaat Afmeting Tarief
1/1 pagina 200 x 268 mm E 1.495,-
1/2 pagina 200 x 131 mm E 895,-
1/4 pagina 098 x 131 mm E 595,-
2/1 bedrijfsprofiel - E 1.995,-

Bovengenoemde tarieven zijn op basis van full colour, per plaatsing en exclusief BTW. *Indien een 1/1 pagina aflopend wordt aangeleverd, hou dan rekening met 4 mm 
afloop. De bladspiegel is 230 br x 297 h mm, dus met afloop minimaal op 238 br x 305 h mm aanleveren.

Reserveringen en contact
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met Herman Koreman via:
T 06 40 13 86 68 E ram@rodi.nl W www.regioalkmaarmagazine.nl
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