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Door de inzet van een multichannel productportfolio 
maken we zichtbaar, inspireren en verbinden we  
business-to-business ondernemers met content en  
informatie. 

Waarom? 
Omdat we geloven in de potentie en het bijzondere  
karakter van het ondernemerslandschap in  
Noord-Nederland en de bijdrage die wij hierin  
kunnen leveren. 

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT 
IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE 
MET NOORDZ.
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Noordz is het nieuwe zakelijke platform van  
Noord-Nederland. De doelstelling van Noordz is om 
op een eerlijke en onafhankelijke manier het (zakelijke) 
publiek te informeren en te inspireren met content die er 
echt toe doet. Dit doen wij met een multimediaal  
platform. Via allerlei verschillende communicatie-
kanalen verspreiden en vergroten we de impact van je 
boodschap en verbinden we Noordelijke ondernemers 
met elkaar. Nieuwsgierig geworden? Lees verder en  
kijk welke mogelijkheden Noordz je biedt.

RELEVANTIE
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De meest actuele bedrijvengids met informatie, nieuws en achtergronden van 

ruim 27.000 bedrijven in Noord-Nederland. Met Noordz Connect verbinden 

we bedrijven met potentiële klanten en samenwerkingspartners. Noordz 

houdt haar content up-to-date dankzij data van o.a. Kamer van 

Koophandel, Crowdynews, Dun & Bradstreet en Salesfeed. Ook bieden we je 

de mogelijkheid zelf content aan je bedrijfspagina toe te voegen. 

Meerwaarde
›	  Extra contactmomenten en verbinding met nieuwe klanten

›	  Vindbaarheid en zichtbaarheid

›	 	Conversie naar eigen website 

›	  Leadgeneratie

Mogelijkheden op de eigen bedrijfspagina 
Bedrijfspresentatie, bedrijfsvideo, toevoegen eigen content.

CONNECT
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Op noordz.nl nemen we je dagelijks mee in de actuele ontwikkelingen op de 

zakelijke markt in het Noorden en vertellen we je op onze eigen manier de 

verhalen achter de ondernemer en het bedrijf. 

Meerwaarde
›  Extra contactmomenten door inzet zoekmachine advertising en socials

›  Groot bereik in een afgebakende doelgroep

›  Gericht adverteren in de regio o.b.v. IP-adres

›  Content is makkelijk te delen via socials 

Mogelijkheden
Banner, bedrijfsvideo en branded content.

NOORDZ.NL
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N Channel is ons online TV kanaal waar interviews met gepassioneerde 

ondernemers en professionals centraal staan. We zetten aan tot verder 

denken, bieden je nieuwe inzichten en laten zien wie er vandaag en morgen 

in het Noorden toe doen.

Meerwaarde
› Online video is de snelst groeiende mediavorm ooit  

› Storytelling en branded content wint aan terrein.  

› Gemakkelijker dan ooit om video’s te delen en een grote groep te bereiken. 

› Video’s genereren intensieve contactmomenten

Mogelijkheden
Pre roll, commercial, still of branded content.

ONLINE TV
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Er gebeurt veel in het Noorden. Noordz maakt dit zichtbaar en toegankelijk. 

Noordz is een journalistiek magazine waarin alles draait om de laatste trends 

en ontwikkelingen op zakelijk gebied, met een focus op 

Noordelijke ambachtelijkheid, ondernemers, diensten en bedrijven.  

Meerwaarde
›  Onafhankelijke journalistieke redactie 

›	 	Zeer	onderscheidend	vanwege	content,	opmaak	en	fotografie

›  Oplage van 195.000 exemplaren en een bereik van 521.000 lezers

›  Verschijnt als bijlage bij de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden

Mogelijkheden 
Advertentie of branded content.

MAGAZINE
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Met de inzet van 250 digitale schermen in Friesland, Groningen en Drenthe 

brengen wij jouw zakelijke communicatieboodschap 24/7 over op je doelgroep.  

De schermen hangen op toplocaties zoals: De Centrale - Leeuwarden,  

Grote Markt - Groningen, bij tankstations als Shell, OK, BP en Texaco.  

Maar ook bij ABN-AMRO en sportverenigingen. 

Meerwaarde
› 1.000.000 contactmomenten per week

› 24/7 zichtbaar

› Meerdere campagnes naast elkaar mogelijk

› Aanvullend bereik

› Ondersteunend aan de totale campagne

Mogelijkheden
Still (advertentie) of videocommercial van 15 sec.

DIGITAL OUT OF HOME
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Noordz is partner van een aantal grote business events in Noord Nederland  

zoals Trendship en de Holland Webweek. Ons doel is hier de Noordelijke  

ondernemers met elkaar te verbinden en van elkaar te laten leren in een  

inspirerende omgeving. Als partner van Noordz wordt je een aantal keren per 

jaar uitgenodigd voor de gaafste events in de regio. 

EVENTS
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NIEUWSBRIEF
Wekelijks verstuurt Noordz haar nieuwsbrief naar geïnteresseerde Noordelijke 

ondernemers. Vol met het laatste nieuws en zakelijke achtergronden van 

bedrijven en ondernemers uit het Noorden. 

Meerwaarde
›  Extra contactmomenten met de doelgroep 

›  Conversie naar eigen website

›  Nieuwsbrief is ‘persoonlijk’

›  Geregisseerd, gepland moment van aandacht

Mogelijkheden
Banner, branded content en bedrijfsvideo.
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PANEL
Noordz doet met haar grootste zakelijke ondernemerspanel in het Noorden  

onderzoek naar het ondernemersklimaat en diverse onder nemersvraagstukken 

die momenteel spelen.  

Meerwaarde
›  Noordz leden hebben als eerste toegang tot de onderzoeksresultaten.

›  In overleg inbreng van eigen onderzoeksvragen indien deze een breder zakelijk doel dienen.
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HELPDESK
De Noordz Helpdesk bestaat uit aanvullende diensten die speciaal voor  

Noordz leden beschikbaar zijn. Zoals de telefonische en online helpdesk van  

De Haan advocaten en notarissen. 

Meerwaarde
›  Gebruik van modelovereenkomsten en documenten

›  Incassoservice

›  Advies op basis van succesfee

›	 	Check	bij	koopovereenkomst	of	hypotheekofferte





noordZ  25

Een bedrijfsvideo is een zeer krachtig communicatiemiddel. Je brengt binnen 

enkele seconden de identiteit, propositie en sfeer van je bedrijf over.  

Noordz produceert jouw professionele promotiefilm. 

Meerwaarde
›  Creatie van long tail content 

›  Video brengt een merk of bedrijf tot leven

›  Hogere ranking binnen Google

›  Gemakkelijker dan ooit om video’s te delen via socials en een grote groep mensen te bereiken. 

BEDRIJFSVIDEO
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Branded content is betaalde redactionele aandacht. Het is een advertentievorm 

waarbij jouw commerciële boodschap op een natuurlijke manier is verweven 

met overige content en waarde toevoegt in de vorm van informatie. 

Meerwaarde
›  Grote redactionele vrijheid

›  Co-productie met Noordz redacteur en fotograaf

›  Kennisdeling, merktrouw en klantbehoud

›  Hoge aandacht, waardering en acceptatie van lezers

›  Genereren van leads en conversie naar eigen website

BRANDED CONTENT
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We willen graag dat je een langdurige relatie aangaat met Noordz.  

Daarom hebben we een aantal pakketten samengesteld waar je lang van  

profiteert en waar we extra waarde hebben gecreëerd door het toevoegen  

van gratis producten en diensten. De kosten van een pakket verdelen we  

over een jaar. 

SUBSCRIPTIONS

PAKKET 1
Friesland, Groningen of Drenthe

›  Noordz Connect
Bedrijfspagina met kerngegevens
Bedrijfspresentatie 
Leadgeneratie 

›  Noordz Magazine
1 x 1/4 advertentiepagina 

›  Noordz Panel
Full member 

›  Noordz.nl
2.500 pageviews

PAKKET 2
Friesland, Groningen of Drenthe

›  Noordz Connect
Bedrijfspagina met kerngegevens
Bedrijfspresentatie
Leadgeneratie

›  Noordz Magazine
2 x 1/4 advertentiepagina 

›  Noordz Panel
Full member 

›  Noordz.nl
5.000 pageviews 



PAKKET 3
Friesland, Groningen of Drenthe

›  Noordz Connect 
Bedrijfspagina met kerngegevens
Bedrijfspresentatie 
Leadgeneratie

›  Noordz Magazine
3 x 1/4 advertentiepagina

›  Noordz Panel
Full member 

›  Noordz.nl
5.000 pageviews 

›  Dagblad sites
5.000 pageviews

PAKKET 4
Friesland, Groningen én Drenthe

›  Noordz Connect 
Bedrijfspagina
Bedrijfspresentatie 
Bedrijfsvideo (t.w.v. € 1.000,-)
Leadgeneratie

›  Noordz Magazine
2 x 1/2 advertentiepagina

›  Noordz Panel
Full member 

›  Noordz.nl
5.000 pageviews 

›  Dagblad sites
5.000 pageviews

›  N Channel I
2.500 pageviews (pre roll)

›  Digital Out Of Home
1 week  (1 x per 2,5 - 5 minuten)

›  Events
1 x Trendship ticket
1 x Holland Web Week ticket

›  Juridische Helpdesk
Full Member 

30  noordz
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PAKKET 5
Friesland, Groningen én Drenthe

›  Noordz Connect 
Bedrijfspagina
Bedrijfspresentatie 
Bedrijfsvideo (t.w.v. € 1.500,-)
Leadgeneratie

›  Noordz Magazine
2 x 1/2 advertentiepagina 
2 x 1/2 pagina branded content 

›  Noordz Panel
Full member 

›  Noordz.nl
15.000 pageviews

›  Dagblad sites 
50.000 pageviews

›  N Channel I
5.000 pageviews (pre roll)

›  N Channel II
Branded interview

›  Digital Out Of Home
2 weken (1 x per 2,5 - 5 minuten)

›  Noordz nieuwsbrief 
Branded content, twee keer geplaatst

› Events 
2 x Trendship ticket 
2 x Holland Web Week 

›  Juridische Helpdesk
Full Member 

PAKKET 6
Friesland, Groningen én Drenthe

›  Noordz Connect 
Bedrijfspagina
Bedrijfspresentatie 
Bedrijfsvideo (t.w.v. € 2.000,-)
Leadgeneratie

›  Noordz Magazine
3 x 1/1 advertentiepagina
2 x 1/1 pagina branded content 

›  Noordz Panel
Full member 

›  Noordz.nl
20.000 pageviews

›  Dagblad sites  
100.000 pageviews

›  N Channel I
10.000 pageviews (pre roll)

›  N Channel II
Branded interview

›  Digital Out Of Home
6 weken (1 x per 2,5 - 5 minuten)

›  Noordz nieuwsbrief 
Branded content, vier keer geplaatst

› Events 
4 x Trendship ticket 
4 x Holland Web Week

›  Juridische Helpdesk
Full Member 



› Team Noordz
050 - 584 49 94  |  specialsales@ndcmediagroep.nl 


