
TARIEVEN 2018
Hallo! Collega biedt ondernemers, non-profit 
organisaties en overheid de mogelijkheid om zichzelf te 
presenteren middels een reportage of advertentie.

Reportage mogelijkheden
In een bedrijfsreportage heb je de mogelijkheid om 
meer over jouw bedrijf en jou als werkgever te vertellen. 
Waarom moet iemand juist bij jou komen werken? Voor 
een plaatsing kun je zelf tekst en foto(s) aanleveren, of je 
maakt een afspraak met onze redactie en zij schrijven in 
samenwerking met jou de tekst en plannen de fotografie.

1x 2x 3x 4x

2/1 pagina € 1.795,- € 1.595,- € 1.450,- € 1.295,-

1/1 pagina € 1.125,- € 1.025,- €   975,- €    925,-

1/2 pagina €   650,- €    585,- €   555,- €    525,-

Bovenstaande prijzen zijn inclusief tekst, fotografie en opmaak. 
Doorplaatsing in één van onze andere huis-aan-huismagazines of 
zakenmagazines is mogelijk op aanvraag.

Advertentie mogelijkheden
Met een advertentie communiceer je jouw vacature(s) 
naar onze lezers. Niet de beschikking over een 
advertentie? Dan kan (indoor studio) 3AMI jouw 
advertentie ontwerpen voor een kleine meerprijs.

1x 2x 3x 4x

1/1 pagina €   925,- €   825,- €   760,- €   695,-

1/2 pagina €   550,- €   485,- €   455,- €   425,-

1/4 pagina €   295,- €   255,- €   250,- €   225,-

Voor cover 2 en 3 geldt een toeslag van 15%, cover 4 een toeslag van 20%

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Hallo! Collega plaatst jouw uitingen bij de 
passende thema’s of speciaal afgesproken 
pagina’s (zoals: cover binnenzijde voor- of 
achterkant). De pagina’s van ons blad zijn 
altijd fris van kleur en mooi opgemaakt 
waardoor jouw vacatures sterk overkomen. 
Via onze website en social media kanalen 
krijgt jouw uiting nog een extra boost.

FORMATEN ADVERTENTIES

DEADLINE & VERSPREIDING 4E EDITIE
Deadline materiaal: 19 november 2018
Verspreiding: weekend 1/2 december 2018

AANLEVERSPECIFICATIES
De advertenties aanleveren als certifed 
PDF. Afbeeldingen moeten omgezet zijn 
naar CMYK met een minimale resolutie 
van 300 DPI. Lever tevens je advertentie 
tekst los aan in Word én een afbeelding 
van de funtie, zodat we deze op www.
hallo-collega.nl kunnen plaatsen. Voor 
redactionele stukken graag ook beelden 
los aanleveren en tekst in Word. Al het 
materiaal gelieve direct aanleveren via 
studio@ranmedia.nl.

Hallo! Collega: Iedereen is op zoek naar de juiste 
werknemers. Internet wordt nog vaak gezien als dé 
oplossing, maar dan tref je alleen de mensen die heel 
actief op zoek zijn naar een andere werkomgeving 
en niet díe vakmensen of zij-instromers die twijfelen 
en dus vooral geattendeerd moeten worden op 
jouw vacature. Daarom is er nu Hallo! Collega, het 
vacatureplatform dat werkzoekenden en werkgevers 
verbindt.

RAN Media, uitgever van Arnhem & Nijmegen Business 
en Hallo! Arnhem & Nijmegen, heeft dit jaar iets nieuws 
gelanceerd: Hallo! Collega, dé vacaturekrant, die in een 
oplage van maar liefst 80.000 exemplaren, met een 
lezersbereik van zo’n 185.000 inwoners, huis-aan-huis 
verspreid wordt. 

Ook jij kan jouw vacature(s) met ons vacatureplatform 
onder de aandacht brengen met een advertentie of met 
een redactionele uiting waarin je meer over jouw bedrijf 
en jou als werkgever kunt vertellen.

GRATIS IN DE ONLINE VACATUREBANK
Naast de publicatie in deze vacaturekrant promoten we 
de reportages en advertenties ook via de vacaturebank 
op www.hallo-collega.nl (2 maanden) en via onze social 
media kanalen.

Van onze kant zorgen we ervoor dat je professioneel 
onder de aandacht komt. Aan jou de keuze 
of je mee wilt doen. Mogen we 
je gaan promoten? 
Voor welke optie kies je?

Hallo! Collega is een uitgave van 
RAN Media die wordt verspreid aan 
huishoudens in de regio Nijmegen. 

RAN Media is uitgever van o.a. huis-aan-
huismagazine Hallo! Nijmegen die 10x per 
jaar verschijnt in een oplage van 75.000 
exemplaren. Én Arnhem en Nijmegen Business: 
dé zakenmagazines uit de regio Arnhem en 
Nijmegen die al meer dan 30 jaar verschijnen, 
beide 7x per jaar in een oplage van 5000 
exemplaren. Daarnaast beschikken wij over 
een groot online platform (bereik van 150.000 
per maand) waarmee we de ondernemer én 
consument bereiken.

BEZOEKADRES
Hogelandseweg 88
6545 AB Nijmegen 
024 - 360 92 88

ONLINE
Website:  www.hallo-collega.nl
Facebook:  Hallo Collega
LinkedIn:  Hallo Collega

CONTACTPERSOON
Bas Giling - 024 21 20 933
bas@ranmedia.nl

 Jouw communicatie naar ruim 
   185.000 inwoners via Hallo! Collega
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