
PRESENTATIE



WEBSITES ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIESTRATEGIE

GRAFISCH DESIGNCOPYWRITING & STORYTELLING
FOTO EN VIDEO

Brabant Business Media is een contentmarketingbureau
dat van uw bedrijf en merk een icoon maakt. Wij kruipen in uw huid en die van uw bedrijf, 
gieten uw verhaal in de juiste vorm en kiezen de juiste kanalen. Met inhoud die 
informeert, inspireert én rendeert!

• Webdesign
• Development
• Optimalisatie

• Zoekwoordenanalyse

• Contentmarketing

• Conceptontwikkeling

• Mediastrategie

• SEO
• SEA
• Social Media

• E-mail marketing
• BBM app

• (Online) copywriting

• Print

• Magazines
• Corporate identity
• Brochures & Banners

• Advertenties & Online Bannering

• Fotografie

• Videoproductie



CROSSMEDIAAL

DE JUISTE CONNECTIES

Brabant Business Media is een content marketingburea
dat uw bedrijf crossmediaal in beeld brengt bij uw 
zakelijke doelgroep in Brabant.

Platform

E-magazine

Nieuwsbrief

Magazine

Social
Media

BBM app

Brabant Business Media heeft jaren ervaring in de media 
en beschikt over een gepersonaliseerd klantenbestand 
zodat uw boodschap op de juiste plek terecht komt.



40.000

11.000

15.000

11.000

3.500

Social Media

Nieuwsbrief

Platform

E-magazine

Magazine

OPLAGE Het totale lezersbereik wanneer gebruik wordt 
gemaakt van alle producten is meer dan 80.000



De doelgroep zijn alle bedrijven, onderwijs-, 
kennis- en overheidsinstellingen met meer 
dan 25 werknemers.

Het verspreidingsgebied is de gehele 
provincie Brabant, de grensgemeenten en 
de 50+ bedrijven van de provincie Zeeland 
en Limburg

• Print magazine 4 keer per jaar
• E-magazine 8 keer per jaar
• Nieuwsbrief 12 keer per jaar
• Platform dagelijks
• BBM app dagelijks

DOELGROEP

VERSPREIDINGSGEBIED

FREQUENTIE

BEREIK



WAT LEVERT HET OP?
• Onder de aandacht met uw boodschap bij de juiste doelgroep
• Ontzorgen
• Een aanspreekpunt voor al uw mediavraagstukken
• Meer conversies



PAKKETTEN
“Een jaar lang 
crossmediaal in 
beeld bij de juiste 
doelgroep.”

“Samenwerking om 
uw doelstelling te 
bereiken.”

Naast onze pakketten is er ook de mogelijkheid om losse diensten af te nemen. 
Zo kunnen we uw bedrijf op maat helpen om uw doelstellingen te bereiken.



DE JUISTE CONNECTIES



WIE IS BRABANT BUSINESS MEDIA?

https://vimeo.com/536698865
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