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WAARDEVOLLE 
VERHALEN VOOR 
ONDERNEMERS
Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat  
wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers die van 
de hoed en de rand weten dankzij succes én falen, politici met 
een uitgesproken mening, wetenschappers die innovatieve 
ontwikkelingen vleugels geven, beantwoorden brandende  
vragen van ondernemers. Ondernemers hebben elkaar nodig. 
Contacten, interactie en verbinding: dat is waar noordz  
om draait.



CONTENT
 

Er wordt op basis van een 
hoogwaardige redactionele 

omgeving een geschikt 
platform gecreëerd voor  
authentieke verhalen die  

vanuit een probleem
oplossende manier  
worden geschreven. 

GELOOF
WAARDIGHEID 

Verhalen dienen authentiek, 
realistisch, empathisch en 

gericht te zijn op een duidelijke 
“what’s in it for me” voor  

de lezer.  

JOURNALISTIEKE 
INSTEEK  

Een journalist streeft naar 
objectiviteit, nauwkeurigheid 

en waarheid. Dit is waar 
wij sinds 1752 in 

gespecialiseerd zijn.

Wij vertellen 
verhalen die 

het waard zijn 
om te delen
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GESPECIALISEERD 
IN HET VERTELLEN 
VAN PASSIEVOLLE 
VERHALEN
Met noordz maken we de huidige ontwikkelingen in het 
ondernemerslandschap zichtbaar, vertellen daarbij het ver
haal van de ondernemer en streven ernaar om onze lezers 
en ondernemers te informeren, inspireren en motiveren  
om mee te gaan met deze veranderingen. 

Contentmarketing is erop gericht om  
je doelgroep kennis te laten maken met 
je bedrijf, diensten en/of merken. Het 
draait om het maken van passievolle ver
halen die het waard zijn om te delen met 
als doel klanten te bewegen. Daarnaast is 
het ook een geschikte vorm om bestaande 
klantrelaties te verdiepen en te versterken 
ongeacht de gekozen mediavorm. 

Met noordz maken we de huidige ontwik
kelingen in het ondernemerslandschap 
zichtbaar, vertellen daarbij het ver haal van 
de ondernemer en streven ernaar om onze 
lezers en ondernemers te informeren, in
spireren en motiveren. En mee te gaan met 
deze veranderingen om zo een bijdrage te 
leveren aan de noordelijke economie.



80.197 *
bedrijven

Friesland

Groningen

Drenthe

HET MKB 
VAN NOORD-
NEDERLAND 
IN BEELD
In NoordNederland behoort 99% van het totaal aantal bedrijven 
tot het midden en kleinbedrijf (MKB). 

Tot het midden en kleinbedrijf worden 
ondernemingen met maximaal 250 mede
werkers gerekend. Het aantal onder
nemingen in NoordNederland met meer 
dan 100 medewerkers is ongeveer 1%  
van de totale bedrijvigheid. De gemid
delde groei van het aantal bedrijven  
in Nederland is 3% (2016 ten opzichte 
van 2015).

Regionale economische groei 
Voor NoordNederland wordt er een 
positieve economische groei verwacht. 
Dit is in lijn met de huidige trend van 
economische groei ten opzichte van de 
voorgaande jaren. De verwachte groei 
percentages per provincie zijn: Groningen 
1.6%, Friesland 0,6% en Drenthe 1,0%. 

Meeste bedrijvigheid  
in / rondom plaatsen als:
Groningen, Leeuwarden, Assen, Emmen, 
Hoogeveen, Heerenveen en Drachten. 
Maar ook in gebieden rondom Delfzijl, 
Eemshaven en bedrijfsterreinen bij de 
grens naar Duitsland (Winschoten,  
Ter Apel etc.)
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ECONOMISCHE

GROEI

ECONOMISCHE

GROEI

1,0%
1,6%

BEDRIJVEN

MKB
99%

ECONOMISCHE

GROEI

0,6% GEMIDDELDE

GROEI

3%

(in totaal 9% van alle bedrijven in Nederland)

* Aantal bedrijven (alle branches) per maart 2017.

68.064*

bedrijven

95.173*

bedrijven



IMPACT 
ONDER JE 
DOELGROEP
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Crossmediale communicatie is de meeste succesvolle manier om 
een zo groot mogelijk impact onder je doelgroep te verwezenlijken. 
Bij deze vorm van communicatie wordt de boodschap op de 
verschillende mediakanalen afgestemd. 

noordz magazine wordt gedistribueerd met: 

Dagblad van het Noorden  Leeuwarder Courant 
provincie Groningen en Drenthe  provincie Friesland

Zo wordt je boodschap niet alleen in print 
vertoond maar wordt dit ook doorgeplaatst 
naar het digitale platform en wordt het op 
onze sociale mediakanalen gedeeld.  

Tevens beschikt noordz over een lineair 
en online TV kanaal waarop 1 op 1  
gesprekken worden gevoerd. Deze worden 
uitgezonden via Podium TV (Ziggo, 
Kabelnoord, SKV, Caiway) en online op 
www.noordz.nl en www.podiumtv.nl.

Leeuwarder Courant
31.429 GEBRUIKERS  
Gemiddelde leestijd: 7:47 minuten

Dagblad van het Noorden 
43.455 GEBRUIKERS  
Gemiddelde leestijd: 9:22 minuten 

Leeuwarder Courant
176.000 LEZERS / Provincie Friesland

Dagblad van het Noorden
145.000 LEZERS / Provincie Groningen

Dagblad van het Noorden 
129.000 LEZER / Provincie Drenthe

Maandelijkse publicatie (behalve in juli en augustus)

Bezoeken per maand
17.500 UNIEKE BEZOEKERS  
Gemiddeld bekijken de bezoekers 
1.80 pagina’s per bezoek 

Openingspercentage 
gemiddeld 40%
500 ADRESSEN  
Wekelijkse publicatie

ONLINE PLATFORM
WWW.NOORDZ.NL

LEZERS PRINT

LEZERS NIEUWSBRIEF

OPLAGE DIGITAAL 
(E-PAPER - APP)

Het inspiratie en innovatie evenement 
van Noord-Nederland voor beslissers 
in Noord-Nederland

EVENEMENT TRENDSHIP



FORMATEN EN TARIEVEN* 

PRINT – hele oplage 
1/1 pagina / 266x398mm  € 8500,
1/2 pagina / 266x192mm  € 5000, 

PRINT – Provincie Groningen
1/1 pagina / 266x398mm  € 3000,
1/2 pagina / 266x192mm  € 1750,

PRINT – Provincie Friesland 
1/1 pagina / 266x398mm  € 3000,
1/2 pagina / 266x192mm  € 1750, 

PRINT – Provincie Drenthe
1/1 pagina / 266x398mm  € 2500,
1/2 pagina / 266x192mm  € 1500,

*  Dit is inclusief een journalist en een fotograaf 
en exclusief B.T.W.

DE MIDDELEN
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ONLINE: NOORDZ.NL 

BANNERS
Leaderboard 728x90 pixels
€ 8, cpm (per 1000 vertoningen)

NATIVE ADVERTISING 
in de vorm van een 
online advertorial. 
Wordt op de voorpagina geplaatst en 
vervolgens gaat dit mee in de reguliere 
timeline van noordz.nl  
 € 450, 

NIEUWBRIEF
Banner - 600x200 pixels
wekelijks naar onze abonnees 
Een maand zichtbaar € 800, 

1/1 ADVERTENTIEPAGINA
266X398 MM

1/2 ADVERTENTIEPAGINA
266X192 MM
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VIDEO 

In de huidige tijd waarin veel content 
wordt gepubliceerd zijn beelden ontzet
tend belangrijk. Met noordz geloven wij  
in de kracht van beelden, ondersteund 
door inhoudelijke en relevante verhalen. 
Het is mogelijk om je verhaal middels 
aan sprekende video te vertellen. 

Volledig verzorgde professionele video
productie waarbij je als klant volledig 
wordt ontzorgd. Denk hierbij aan het 
uitwerken van het concept, scripting en 
voorbespreking. Kortom een volledig 
verzorgde professionele videoproductie. 
Investering  € 3500,* 

Volledig verzorgde videoproductie waar
bij wij ons richten op het zo goed moge
lijk in beeld brengen van je verhaal. Hier 
is dus geen sprake van het uitwerken 
van een concept, scripting etc. 
Investering € 1500,* 

*  Alle prijzen zijn excl. btw, de algemene voor
waarden van NDC mediagroep zijn geldig. 

DE KRACHT 
VAN BEELDEN

GA NAAR: WWW.NOORDZ.NL/NOORDZ-TV EN BEKIJK ONZE VIDEO’S

https://www.noordz.nl/2017/05/03/gesprek-ronald-mulder-thesisone/
https://www.noordz.nl/2017/02/28/deelnemer-vfoj-2017-mannen-staal/
https://www.noordz.nl/2017/02/28/deelnemer-vfoj-2017-mannen-staal/


  

BOUKE NIELSEN
JOURNALIST

DAAN HUITING
MEDIA-ADVISEUR

KARLIJN TER HORST
JOURNALIST

EMERSON TERINATHE
MEDIA-ADVISEUR

JEANPAUL TAFFIJN
JOURNALIST

TJEERD VAN DER VEEN
MEDIA-ADVISEUR

MARC BOS
VORMGEVER

WILBERT ELTING
JOURNALIST

TEAM NOORDZ

NDC 
MEDIAGROEP 
NDC mediagroep biedt hoogwaardige en relevante regionale en  
lokale content voor NoordNederland.

In de steeds veranderende wereld wordt 
het verlangen groter naar één mediauitge
ver die relevant is en kennis heeft van de 
maatschappij (samenleving, bedrijfsleven, 
organisaties, onderwijs en overheden). 
NDC mediagroep heeft de verantwoorde
lijkheid om hen tegemoet te komen met 
waardevolle producten en initiatieven die 
toegevoegde waarde bieden en nergens op 
vergelijkbare wijze te verkrijgen zijn in de 
regio.
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CORNELIS HEKKERT
MEDIA-ADVISEUR 

0505844455 
cornelis.hekkert@ndcmediagroep.nl 

GEERT-JAN TELKAMP
MEDIA-ADVISEUR

+31 622417073 
geert.jan.telkamp@ndcmediagroep.nl 

mailto:cornelis.hekkert@ndcmediagroep.nl
mailto:geert.jan.telkamp@ndcmediagroep.nl

