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Tekstbureau Riesj-Art is een in Dronten gevestigde uitgeverij
die magazines verzorgt die informeren over de sportieve ontwikkelingen, lifestyle en trends in diverse (stads)regio’s.

Mocht u besluiten deel te nemen aan de editie Groeiregio
Zwolle, dan wordt u uiteraard ook bij deze presentatie
uitgenodigd. Sport&Life wordt landelijk verspreid naar de
politieke en ambtelijke top, G4 en 32 grote gemeenten
(college van B&W), (topsport) onderwijsinstellingen, de
sportbonden, sportservices en sportraden, NOC*NSF, Olympisch Vuur, leden van de Vereniging Sport en Gemeenten
(VSG), maar ook aan het grotere bedrijfsleven denkende aan
de volgende bedrijven uit verschillende branches namelijk:
advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs,
consultants, banken, verzekeraars, de bouwsector, hotels,
restaurants, mediakantoren, beveiligers en landelijke adverteerders en relaties van Tekstbureau Riesj-Art.

Het magazine Sport & Life bestaat inmiddels 8 jaar en wordt
onder andere in Haarlemmermeer en de Metropoolregio
Amsterdam 2x per jaar uitgegeven. Sport & Life brengt sport
en evenementen op een onderscheidende wijze in beeld. Wij
schrijven onder andere over beleidszaken, top- en breedtesport, het stichtingwezen, (topsport)onderwijsinstellingen en
het vestigingsklimaat in deze regio.
Provinciën, gemeenten, Sportservice Nederland en andere
sport-ondersteunende organisaties, topsportinstellingen en
netwerken van ondernemersverenigingen gebruiken het magazine als (strategisch) communicatiemiddel, tevens worden
de magazines ingezet ter promotie bij verschillende (sport)
evenementen.

Regionale verspreiding in Groeiregio Zwolle (colleges van
B&W), relaties van de gemeenten, Sportservice Flevoland,
topsportinstanties, netwerk- en ondernemersverenigingen,
sponsoren van (sport)evenementen, (topsport)onderwijsinstellingen, directeuren, ceo’s en dga’s van het bedrijfsleven binnen de regio, denkende aan advocaten, notarissen,
accountants en belastingadviseurs, consultants, banken,
verzekeraars, de bouwsector, mediakantoren, beveiligers, de
leestafels van restaurants en hotels, openbare bibliotheken,
tandarts-, huisartsen- en fysiotherapiepraktijken, apotheken
en overige medische praktijken, kapperszaken, lokale sportscholen, sportcentra en de sportverenigingen in de
Groeiregio Zwolle.

De laatste editie Sport&Life werd in maart 2018 uitgegeven
(editie Metropoolregio Amsterdam). Naast de leden van een
aantal gemeenten, (oud) topsporters, (top)sportcoaches, besturen van sportverenigingen, ondernemers en stakeholders
waren ook alle sponsoren van Sport&Life uitgenodigd.
Voor de regio IJsseldelta geven wij nu ook een eerste editie
uit. Wij zijn voornemens om deze editie eind oktober of begin
december 2018 te presenteren bij PEC Zwolle. De locatie is
inmiddels bevestigd. Dit magazine verschijnt ook 2x per jaar.

Sport&Life organiseert regelmatig verschillende evenementen of bijeenkomsten zoals Business Network &
Wine, Sportlunch Mindset, magazinepresentaties, sportevenementen (zoals ABN AMRO WTT,
Ajax-/AZ-/PEC Zwolle-events, Meerboarding Cup, EK Honkbal, Olympisch Ontbijt en Geniet & Schiet - Photo
Shoot Event) voor haar adverteerders en sponsoren.
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OPLAGE, REDACTIE & FOTOGRAFIE
•1
 0.000 exemplaren op persoonlijke titel en op
managementen directieniveau verstuurd.
• U ontvangt ook zelf exemplaren na uitgifte.
• Wij verzorgen de redactie en fotografie. Deze zullen u
voor publicatie ter autorisatie worden voorgelegd.
•D
 e proef (pdf) kunt u na uitgifte in hoge resolutie bij
ons opvragen en gebruiken, met bronvermelding,
voor andere doeleinden.

COMMUNICATIEMOGELIJKHEDEN
•1
 /4 pagina commercieel full colour (adv)

€

395,00

•1
 /2 pagina commercieel full colour (adv)

€

750,00

•1
 /1 pagina commercieel full colour (adv)

€ 1.475,00

•2
 /1 pagina commercieel full colour

€ 1.975,00

(spread adv)
• 2/1 pagina redactie en fotografie

€ 2.250,00

•2
 /1 pagina redactie en fotografie

€ 2.750,00

+ 1/1 pagina adv.
•4
 /1 pagina redactie en fotografie

€ 2.750,00

•4
 /1 pagina redactie en fotografie

€ 3.200,00

+ 1/1 pagina adv.

VOORKEURSLOCATIE ADVERTENTIES
• Pagina 3 en 6

€ 2.475,00

• Omslag 2 en 3 € 2.475,00

AANLEVERSPECIFICATIES
• 2/1 pagina advertentie 410 x 275 mm + 3 mm overfill
• 1/1 pagina advertentie 205 x 275 mm + 3 mm overfill
*Aangegeven formaten zijn breedte x hoogte

BANNERING WEBSITE
Naast adverteren in het Sport&Life Magazine is het
ook mogelijk om met een banner te adverteren op de
website van Sport&Life.
Voor slechts € 5,95 per week prijkt uw banner op
deze website.

CONTACT EN AANLEVERADRES
Richard Bender • 06 5794 0892 • richard@sportenlife.nl
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Verspreidingsgebied
Groeiregio Zwolle is het informele samenwerkings-

Groeiregio Zwolle = 16 gemeenten + 3 provincies:

verband van 16 gemeenten, de provincies Flevoland,

GEMEENTEN

Overijssel en Gelderland.

Dronten, Noordoostpolder, Urk, Steenwijkerland, MepOnder de Groeiregio Zwollevlag werken de partners

pel, Staphorst, Zwolle, Zwartewaterland, Kampen, Hat-

vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve

tem, Oldebroek, Elburg, Heerde, Epe (deels), Nunspeet,

economie, snellere verbindingen en voldoende en aan-

Harderwijk

trekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren
De bundeling van krachten zorgt voor betere afstemming en snellere besluitvorming. Plus een krachtiger

PROVINCIES

stem richting ‘Den Haag’.

Flevoland
Overijssel
Gelderland
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De Stichtse Roe 15 • Dronten • T: 0321 - 33 90 40 • richard@sportenlife.nl
www.sportenlife.nl & www.tekstbureau-riesjart.nl

