
Ondernemen is het forum voor geëngageerde 

ondernemers met een geïntegreerde kijk op  

ondernemen, bedrijf en samenleving. 

Uitgegeven door de werkgeversorganisatie ETION

Kerndoelgroep
• 58% is topkaderlid van niveau A

• 39% is eigenaar/vennoot/bestuurder

• 46% werkt in een bedrijf met buitenlandse vestigingen

USP’s

• Gemiddeld 17.300 lezers per nummer

• 1 Nederlandstalige bedrijfsleider op 5 leest Ondernemen

• 99% leest Ondernemen in het kader van zijn beroepsleven

• Zowel regionaal als nationaal bereik

• Focus op participatief, geëngageerd en duurzaam 
ondernemen, leiderschap, in de taal van de ondernemer

 

Mogelijkheden

Commerciële formaten 
• 2/1 pagina 
• 1/1 pagina
• 1/2 pagina

Creatieve formules 
• Publireportage 
• Native advertising
• Losse insert onder blister

Meerdere mogelijkheden op aanvraag

Profiel CEO’s, zaakvoerders,  
 directieleden en managers

Oplage 5.300 ex. 

Periodiciteit 4x / jaar

Taal NL
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CONTACT

Aanleveren materiaal:  
print@publicarto.be



TARIEVEN 2022

Ondernemen

THEMA’S 2022

TECHNISCHE INFO

(*)  5 mm extra snit voorzien bij aflopende advertentie

Digitaal aan te leveren
(zie www.medibelplus.be voor magazines)
offset-rotatie 

Indien gewenst kan Publicarto ook zorgen voor:
• de lay-out van uw advertenties: e 250 / advertentie 

op basis van aangeleverde foto’s en tekst
• de copy en eindredactie van uw publireportage: 

tarief op maat

   Thema 

Energie - Duurzaamheid

Digitale transformatie

Finance

HRM

Milieu

Internationaal ondernemen & export

DEADLINES 2022

Editie
Deadline
reservatie

advertenties

Deadline 
aanleveren
materiaal

02.03

01.06

01.09

01.12

07.02

05.05

08.08

07.11

18.02

18.05

22.08

21.11

Formaat B X H in mm Tarief
(BTW excl.)

2/1
Interview
Opmaak door Etion

e	6.850,00

2/1 aflopend : 420 x 297  (*) e	5.950,00

1/1
Interview
Opmaak door Etion

e	4.400,00

1/1 aflopend : 210 x 297  (*) e	3.500,00

1/2

STAAND 
zetspiegel :   90 x 250
 
LIGGEND
zetspiegel : 174 x 120 

e 1.925,00

cover 2 aflopend : 210 x 297  (*) e 4.550,00

cover 3 aflopend : 210 x 297  (*) e 4.200,00

cover 4 aflopend : 210 x 297  (*) e 5.250,00

(*)  Aflopende formaten : 5 mm extra snit aan alle zijden voorzien

Native Ad.

Native 
Ad.


