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Inside magazine is een magazine waarin de thema’s lifestyle, house,
fashion, cars en food centraal staan. Inside magazine is een leestafelblad
met een hoogwaardige, luxe uitstraling. De vormgeving is vernieuwend
en opvallend. Het magazine heeft een oplage van 10.000 stuks en wordt
verspreid onder luxe winkels, golfbanen, restaurants, hotels, wellness
resorts en via adverteerders in Zuid-Oost Drenthe en omstreken.
Ondernemers die een advertorial plaatsen in Inside ontvangen elk
50 exemplaren voor eigen verspreiding.
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REDACTIE
Rien Kort
Renate Winkel

MEDIA ADVISEUR
ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
2/1 pagina (spread)
1 pagina
1/2 pagina

190 x 270 mm
190 x 136 mm

420x297 (aflopend)
210 x 297(aflopend)
-

Naomi Waalkens
Mail: naomi@conceptplusbv.nl
Mobiel: 06-52 32 85 55

LAY-OUT & VORMGEVING

REDACTIEMOGELIJKHEDEN

VDS Crossmedia, Emmen
www.vdscrossmedia.nl

2/1 pagina (spread) ± 700 woorden
1 pagina
± 400 woorden
1/2 pagina
± 170 woorden
Interviews kunnen telefonisch of op locatie worden afgenomen.

OPLAGE
10.000

INSIDE MAGAZINE ONLINE
Indien u kiest voor een redactioneel artikel, wordt uw artikel tevens gepubliceerd
op onze website en Facebookpagina. Vanuit deze kanalen heeft u de mogelijkheid
om ook zelf uw artikel te delen met uw doelgroep op uw eigen bedrijfspagina. Uw
advertentiebereik wordt hiermee nog groter. Weet u niet hoe dit moet, dan kunnen wij
u hierin ook ondersteunen.

SOCIAL MEDIA
We’r Social Media, Emmen
www.wersocial.media

VERSPREIDING

FORMATEN

Deze editie is onder andere te vinden bij:
Luxe winkels, golfbanen, restaurants,
hotels, wellness resorts en via de
adverteerders in onder andere de regio’s
Emmen, Assen en Haren.

Spread

420 x 297 mm

1/1

190 x 270 mm

1/2

190 x 136 mm

VERANTWOORDING
Overname van artikelen en/of foto’s is
uitsluitend toegestaan na schriftelijke
toestemming van Concept Plus! BV.
Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder
de uitdrukkelijke toestemming van de
uitgever.

ONLINE
www.insidemagazine.nl
www.facebook.com/InsideEmmen

