
	 	 	 REGIO MEDIA 
	 	 	 ONLINE NIEUWS 

Regio Media VOF startte in 	
	 	 	 november 2016 als een 		
	 	 	 klein initiatief om regionaal 	
	 	 	 nieuws snel bij de inwoners 	
van Purmerend en omgeving te brengen. 


Onder de noemer Regio Purmerend bracht een 
samenwerkingsverband van 2 journalisten en een 
fotograaf verslag uit van gebeurtenissen in de regio. 
Snelheid, zelf ter plaatse zijn en kwalitatief goede 
foto’s en artikelen zorgden er voor dat Regio 
Purmerend in korte tijd uitgroeide tot een prominent 
regionaal online-nieuws-platform.


Inmiddels bereikt regiopurmerend.nl, met 
500.000 pageviews per maand, gemiddeld 60.000 
unieke regionale bezoekers. 

REGIONALE UITBREIDING 

In de lente van 2018 volgde Schiphol Regio. Twee 
maanden later werd ook Regio Zaanstad 
gelanceerd. Regio Hoorn wordt op dit moment 
achter de schermen opgebouwd.


We zijn zeer zichtbaar op Social Media. Onze online-
nieuws kanalen zijn onze ogen en oren. We weten 
als geen ander wat er speelt binnen onze regio’s. 
We hebben persoonlijk contact met onze lezers, met 
de lokale politiek, met ondernemers.


We brengen nieuws, evenementen en 
achtergronden naar de inwoners van onze regio’s. 
Zoals één van onze lezers zei: “Als het niet op Regio 
Purmerend staat, weet ik het niet”. 


Regio Purmerend

WIJ HEBBEN UW HULP NODIG!
Het begon in februari 2016 als een klein hobby-
projectje. Gewoon leuk, naast onze normale 
bezigheden. Inmiddels is regiopurmerend.nl 
uitgegroeid tot het snelst groeiende 
nieuwsplatform van onze regio. 


De nieuwssite heeft nu de omvang bereikt dat 
het niet meer te combineren valt met andere 
werkzaamheden. En wij willen door! Door met 
het brengen van nieuws. U en alle andere 
inwoners op de hoogte houden  van wat er 
speelt in onze regio. Door middel van 
actualiteiten, verslaggeving en interviews.


Daarom vragen wij de ondernemers van de 
regio om hulp! 

Hulp, zodat wij nieuws kunnen blijven maken. En 
zodat u een podium heeft voor uw bedrijf, 
activiteiten en producten. 


93,6% van onze 60.000 maandelijkse unieke 
bezoekers is afkomstig uit onze regio. Om deze 
mensen te bereiken vragen wij u niet om zomaar 
een banner bij ons op de website te plaatsen. Wij 
bieden u een op maat gemaakte campagne. 
Terugkerende persoonlijke aandacht voor uw 
bedrijf.


Rob Klaucke 
Hoofdredacteur


Fotograaf

Columnist


Websitebouwer

rob@regiopurmerend.nl

06 10040525

Eline Ploch 
Hoofdredacteur


Verslaggever

Columnist


Social Media specialist


eline@regiopurmerend.nl 

06 24260998

Regio Media - 

Postbus 1184 - 1440 BD PURMEREND


KvK: 67284728 - BTW-nr: NL856912517B01

Wij vinden het belangrijk om als nieuwsplatform 
onafhankelijk te blijven. Om die reden zullen wij nooit gelden 

vragen aan de gemeenten waarin wij actief zijn. 

Cees Baerts 
Redacteur

Journalist

Fotograaf


Documentairemaker

cees@regiomedia.nl

06 83702258
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Spotlight - per maand €99,- 

• Een roterende banner in onze berichten, met link naar 
uw website of Facebookpagina.


• Eénmaal per kwartaal een advertorial op 
regiopurmerend.nl. Door ons geschreven inclusief 
foto’s van onze fotograaf. Dit materiaal kunt u ook 
gebruiken in onze eigen publiciteitscampagnes.


• Een eigen pagina in ons nieuwe bedrijven-overzicht. 
Inclusief 360-graden camera-beelden van uw bedrijf. 
Uiteraard met omschrijving, openingstijden, 
contactgegevens en extra’s (zoals bijvoorbeeld uw 
menukaart). Regiopurmerend.nl heeft een uitstekende 
vindbaarheid in google en biedt u de kans om extra 
bezoekers naar uw bedrijf te trekken.


• Aandacht op regiopurmerend.nl en op de FB-pagina 
van regiopurmerend.nl aan speciale evenementen van 
uw bedrijf. Denk hierbij aan openingen, nieuwe locatie 
maar ook aan een speciale actie waar u een 
evenement van maakt. 


Main Stage - per maand €149,- 

Alles onder Spotlight met deze extra’s: 


• Uw vacatures gepubliceerd op regiopurmerend.nl, op 
de FB-pagina van Regio Purmerend en doorgedeeld 
op een aantal grote regionale vacature-groepen. (max 
4 per maand)


• Aandacht voor aanbiedingen of acties op 
regiopurmerend.nl en op uw bedrijfspagina op 
regiopurmerend.nl (max 4 per maand)


• Een extra roterende “mede mogelijk gemaakt door” 
banner met link naar uw site of facebookpagina


REGIO PURMEREND 
IN GEMIDDELDE 
CIJFERS 

regiopurmerend.nl       
(per maand) 

Unieke bezoekers: 60.000


Pageviews: 500.000


Doelgroep (op basis van 
google analytics) 

Man: 40% / Vrouw: 60% 

Leeftijden:                      
45-54: 22.0% / 25-34: 20.4% 
55-64:19.6% / 35-44:19.0% 
65+: 11,3% / 18-24: 7,7%

CIJFERS WAAR WE TROTS OP ZIJN 

Facebook 

www.regiopurmerend.nl 

Facebook Regio Purmerend                   
(per maand) 

Bereik: 650.000


Betrokkenheid: 150.000


IPM: 9.5


Locatie (pijlmomenten 
in het weekend) 

Regio Purmerend: 
93.6%


Overig binnen NL: 5.7% 


Buiten NL:  0.7%

Regio Purmerend houdt niet van verplichte 
contracten. Als u tevreden bent, zijn wij dat ook. 

Geven wij bekendheid aan uw bedrijf en bent u niet 
tevreden? Dan kunt u maandelijks besluiten om hier 

mee op te houden.
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