
KMOinsider is al meer dan 19 jaar het maandelijks bedrijfsmagazine 

waarin de kmo'er informatie en duiding vindt over juridische, 

financiële, HR en andere aspecten die deel uitmaken van het 

dagelijks reilen en zeilen binnen een onderneming.

Ontdek authentieke verhalen online. Over ondernemers, voor ondernemers.

www.kmoinsider.be

Corporate  branding 
optimalisatie

Print & Digital

Dit doen we
Vijfentwintig maal per jaar 
kruipt KMOinsider in de huid 
van ondernemers met echte 
verhalen, geschreven op maat 
van de kmo-bedrijfsleider 
en -leidinggevende. Met een 
stel ervaren journalisten, 
redacteurs en fotografen voelt 
KMOinsider de polsslag van het 
bedrijfsleven. Get inside!

• Thematisch dossier
• Coververhaal
• Bedrijfsreportage 
• Panelgesprek
• Spraakmaker
• Juridische topics
• Redactionele reeks
• Columns
• Opinie-artikels
• Inside Info
• Mobiliteitstips

Stories 
told from 
the inside.
Lees authentieke verhalen 
van echte ondernemers.

Wij willen de lezer informeren en 

vooral inspireren  door een andere 

kijk en een frisse blik op de zaken te 

bieden. Dit doen we met terugkerende 

rubrieken, o.a. ‘Spraakmakers’ en 

‘coververhaal’, en tevens boeiende 

reeksen waarin zowel technologie, 

communicatie als entrepreneurship 

vanuit het standpunt van onze lezers en 

pioniers in de markt bekeken worden.  

De missie van KMOinsider is om 

ondernemers via content met 

elkaar in contact te brengen.  

De redactie van KMOinsider inspireert 

u met 5 gedrukte en 20 digitale 

magazines. Dit platform biedt elk bedrijf 

diverse communicatiemogelijkheden 

om de aandacht te trekken naar hun  

activiteiten, producten en diensten. Deze 

bundel bevat de 2020-2021-kalender, 

printopties en technische details.

In september 2021 mag u een heuse 

jubileumeditie verwachten, KMOinsider 

staat dan 20 jaar tot uw dienst



Get inside. KMOinsider PRINT & DIGITAL

editie oplage dossiers inhoud KMOINSIDER BREAKFAST 
(panelgesprek)

185 september 
oktober
2020
bewaarnummer

16.000 ex TRANSPORT & 
LOGISTIEK 

Supply Chain/Haven/Transport/Distributie/E-commerce/Warehousing/
Packaging/Logistieke software/Douane & expeditie/
1. Hoe uw logistiek op een slimme manier organiseren?
2. The last milie: de logistiek achter e-commerce
3. Nieuwe technologie en gespecialiseerde software
4. Hoe uw magazijnbeheer effectief aanpakken?
5. Transport Management Systemen

War for Talent en knelpuntberoepen. 
Hoe haal ik de witte raaf binnen?
Ons land telt een massa vacatures maar toch 
blijven we strijden om de beste talenten. Hoe 
kan dit?  Hoe gaan onze kmo's om met die 
talentenoorlog en welke wapens hebben ze 
om de witte raaf binnen te halen? Op welke 
diensten, subsidies en andere maatregelen 
kunnen ze rekenen?

FINANCE Accountancy/Debiteuren & Kredietverzekering/Banken/Crowdfunding/ 
Financiering/Subsidies/Overname & overdracht/Verzekeringen
1. Boekhouding 4.0
2. Hoe krijgt u uw facturen sneller betaald? 
3. De opkomst van de instant verzekeringen 
4. Het succes van microkredieten en alternatieve financieringsvormen
5. Adviezen voor een geslaagde franchising

186 november
december
2020

12.500 ex MOBILITEIT Bedrijfsvoertuigen & trucks/Auto & onderdelen/Leasing & renting/
Inrichting voertuigen/Bijstand & tools
1. Wat is de toekomst van voertuigen op waterstof?
2. Hoe kiest u een elektrische auto?
3. Autoleasing anno 2020: wat zijn de trends?
4. Wat is CNG en wat zijn de troeven?
5. Kiest u cash for car of het mobiliteitsbudget?

Hoe kijken jonge ondernemers 
naar de toekomst?
Ondernemers bij de start van hun carrière. 
Wat verwachten zij van hun professionele 
toekomst? Zijn ze meer ondernemend of 
gewoon meer begaan met de wereld? Meer 
bereid om een risico te nemen dan hun 
oudere collega's? Welke diensten bieden 
banken, sociaal secretariaten en overheden 
aan jonge starters?

VERMOGEN Private banking/Private equity/Beleggingsvastgoed/Successieplanning/
Groepsverzekering & IPT
1. Hoe leer je zelf duurzaam te beleggen?
2. Het leven van een business angel
3. Investeren in hotelvastgoed
4. Hoe wordt de onroerende voorheffing bepaald?
5. Vermogensbeheer: waarom zou u een specialist inschakelen?  

187 januari
februari
2021

12.500 ex FACILITY Onderhoud & schoonmaak/Maatwerkbedrijven/Gebouwenbeheer/
Kantoorinrichting /Flexibele werkplekken/ Security/Immo/Recyclage 
& afvalbeheer/Energiebeheer/Bedrijventerreinen/Groenaanleg en 
-onderhoud/Hotel/Facility opleidingen/Keuringen & controle/Safety & 
bedrijfsveiligheid
1. Hoe duurzaam is groene energie?
2. Hoe gaan we ‘post-covid’ om met kantoorruimtes?
3. Onderhoud & schoonmaak 
4. Hoe beveilig ik mijn bedrijf?
5. Hoe op een duurzame manier afval sorteren?

Outsourcing: samenwerking tussen 
bedrijven wordt het nieuwe normaal
Kmo's hebben vaak de handen vol. Niet 
zelden ontbreekt de tijd voor noodzakelijke 
activiteiten zoals boekhouding, dossierbeheer, 
databasebeheer, rekrutering. Outsourcing 
biedt hiervoor een antwoord. Niet enkel kmo’s 
doen hun voordeel, ook voor medewerkers 
is dit een aantrekkelijke carrièrekeuze want 
je werkt op projectbasis in verschillende 
bedrijven. KMOinsider laat enkele betrokkenen 
aan het woord.

HUMAN RESOURCES Personeel/Interim & rekrutering/Opleiding/Loopbaanbegeleiding/
Incentives/Teambuilding/Gezond op) het werk/Toegangscontrole & 
tijdsregistratie
1. Online trainingen en opleidingen
2. Gezond op het werk: is ergonomie een overbodige luxe?
3. Hoe je medewerkers tevreden houden?
4. Hoe haal je als kmo de witte raaf binnen?
5. Waar is da (personeels)feestje?

188 maart
april
2021

12.500 ex HAVEN & INDUSTRIE Supply Chain/Haven/Transport/Distributie/E-commerce/Warehousing/
Packaging/Logistieke software/Douane & expeditie
1. Hoe sterk staan onze Vlaamse maak-kmo’s?
2. Belgische havens: samen sterk(er)?
3. Douane & expeditie gaan digitaal
4. Welke tools voor een goed draaiend magazijn?
5. Hoe scoor ik met mijn verpakkingen?

Corporate branding: Hoe zet ik mijn 
product of dienst met succes in de markt?
Hoe zet je je kmo, product of merk 
onderscheidend neer ten opzichte van de 
concurrentie? Vaak hebben bedrijven een 
mooi product of merk, maar onvoldoende 
traffic, aandacht of verkoop. De markten  
zijn overvol en vragen om onderscheidend 
vermogen. KMOinsider zet enkele branding-, 
communicatie (online en offline)-, design- en 
merkspecialisten aan de tafel.

INTERNATIONALE
HANDEL

Strategie/Structuuroptimalisatie/Internationale handel/MVO/ 
Zakenreizen/Expats/Start-ups
1. Hoe scoor ik internationaal met mijn dienst of product?
2. Business travel in coronatijden
3. Wordt MVO nu echt de norm? 
4. De provinciegouverneurs in de kijker 
5. Van start-up naar scale-up 

189 mei
juni
2021

12.500 ex IT Telefonie/Bedrijfssoftware/IT-diensten & beheer/ Documentbeheer/IT- 
en databeveiliging/Cloudhosting
1. Wat zijn basisregels voor een succesvolle ERP-implementatie?
2. Bedrijfssoftware op maat van je kmo  
3. Hoe bedrijfsgevoelige informatie beschermen?
4. Duurzaam documentbeheer 
5. Hoe bouwt u een sterke website?

Mobiliteit: De ontknoping van de 
Oosterweel-knoop
Het Oosterweel-project zal de Antwerpse 
Ring rond maken. Maar wat houdt Oosterweel 
precies in en zal dit de mobiliteitsknoop 
oplossen? Vragen die vele Antwerpenaars zich 
stellen. KMOinsider brengt enkele experten 
en betrokkenen van dit ambitieus, groot en 
complex project samen rond de tafel.

MARKETING SALES Communicatie & huisstijl/Marketing/Contentmarketing/Organisatie 
events/Meeting & event facilities/Catering/Salesopleiding/Direct 
Marketing/Business & Lifestyle/Business Gifts & relatiegeschenken
1. Social media maar geen leads?
2. Event- en co-working ruimtes
3. Hoe efficiënt communiceren in digitale tijden?
4. Hoe stimuleer ik mijn verkoopteam?
5. Hoe krijg ik persaandacht voor mijn kmo?

* extra exemplaren via losse verspreiding o.a. naar zakenevents, beurzen, ... (Logistics & Automation)
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REDACTIONELE REEKSEN  Serie artikels gespreid over meerdere, opeenvolgende nummers over eenzelfde onderwerp.

REDACTIONELE RUBRIEKEN  Serie artikels gespreid in elke editie.

1. Sterke groeibedrijven in Vlaanderen en Wallonië
2. Actueel: recente wijzigingen in wetgeving
3. Duurzaam ondernemen
4. 20 burgemeesters van toonaangevende Vlaamse steden
5. Provinciegouverneurs & Eerst Gedeputeerden van de 5 Vlaamse provincies

1. Coververhaal
2. Spraakmaker: een hero-verhaal met tips voor kmo'ers
3. Auto en mobiliteit
4. Facility tips
5. Vaste columnisten. Kmo’ers met een goede pen: een starter, een ancien, een bekende naam
6. KMOinsider breakfast: lezersgericht panelgesprek
7. Inside Info: korte berichten

Inclusief interview, grafische opmaak en online publicatie (website).

2/1 pagina 3.750 euro

1/1 pagina 2.600 euro

2/3 pagina 2.200 euro

1/2 pagina 1.800 euro

Indien met vakfotograaf (10 professionele foto's) + 195 euro

cover 2  2.900 euro

cover 3  2.900 euro

cover 4  3.200 euro

voorkeursplaatsing op pagina 7, 9, 11 = + 10%

Vanaf 3 inlassingen -10%

Vanaf 5 inlassingen -15%

Vanaf 7 inlassingen -20%

Creatief ontwerp nieuwe advertentie (voor KMOinsider) 150 euro

Aanpassen bestaande advertentie (voor KMOinsider) 85 euro

Opmaak drukwerk op aanvraag

2/1 pagina 3.600 euro

1/1 pagina 2.200 euro

2 x 1/2 pagina pano 2.200 euro

2/3 pagina 1.800 euro

1/2 pagina 1.300 euro

1/3 pagina 950 euro

1/4  pagina 750 euro

bedrijfsreportages advertenties print met voorkeursplaatsing

combivoordeel print 

prepress print 

advertenties print 

kmo editie dossiers 
185 sept.-okt. 2020 Dag van de Inkoop (VIB 22/10/2020)

gerichte interviews
met experten september*

• Michel Moortgat (Duvel Moortgat)
• Thomas Leysen (Umicore)
• Graaf Paul Buysse (invloedrijke bestuurder van 

vennootschappen)

EXTRA DOSSIERS

BEWAAREDITIE

* Onder voorbehoud goedkeuring geÏnterviewden 



www.kmoinsider.be

 
2/1 pagina Aflopend* 420 mm x 297 mm
2/1 pagina Niet-aflopend 390 mm x 257 mm

1/1 pagina Aflopend* 210 mm x 297 mm

1/1 pagina Niet-aflopend 170 mm x 257 mm

2x 1/2 pagina 
PANO

Niet-aflopend 390 mm x 124,5 mm

2/3 pagina Staand 111 mm x 257 mm

Liggend 170 mm x 168,7 mm

1/2 pagina Staand 81 mm x 257 mm

Liggend 170 mm x 124,5 mm

1/3 pagina Liggend 170 mm x 80,3 mm

1/4 pagina Staand 81 mm x 124,5 mm

Liggend 170 mm x 58,25 mm

Nieuwjaarswens Enkel 81 mm x 32 mm

Dubbel 81 mm x 69,5 mm

Facility Tag Module 53 mm x 54,5 mm

breedteformaat hoogte grafisch materiaal  

Kant-en-klaar materiaal High Resolution PDF

Nog op te maken materiaal Teksten worden aangeleverd 
 in Word, zonder opmaak.
 Fotomateriaal, logo's en 
 illustraties min. resolutie van 
 300 dpi, in volgende formaten: 
 EPS, TIF, JPG.
 Logo bij voorkeur AI of EPS 
 (vectorieel)

Grafisch materiaal per e-mail naar prepress@kmoinsider.be

Top Topical 
Dossier / Premium advertentie 2.299 euro
1/1 pagina advertentie in dossier 
+ redactionele testimonial (telefonisch interview) 
 op titelpagina dossier 
+ banner (170 mm B x 35 mm H) op titelpagina dossier

Top Topical 
Rondetafelgesprek / Premium advertentie 2.299 euro
1/1 pagina advertentie bij rondetafelgesprek 
+ redactionele testimonial (telefonisch interview) 
 op titelpagina rondetafelgesprek 
+ banner (170 mm B x 35 mm H) op titelpagina rondetafelgesprek

Bedrijfscolumn (exclusief per sector) 1.150 euro/editie 
per 5 opeenvolgende edities
Inclusief copywriting door onze redactie
Met Social boost LinkedIn/Facebook 200 euro/editie
(mediabudget 150 euro) 

Pano-advertentie 2.200 euro
2 x ½ pagina pano doorlopend over 2 pagina's

Nieuwjaarswensen Enkel: 160 euro
enkel in november editie Dubbel: 290 euro

Nieuwjaarsbrief 1.000 euro
½ pagina bedrijfsreportage 
(telefonisch interview + foto + logo en coördinaten) 
enkel in januari editie

Facility Partner 12 x 250 euro/maand
Per tag in 5 edities + 1/1 pagina advertentie in een editie naar keuze 
(indien bedrijfsreportage, + 400 euro)

Leaflet 2.950 euro
A5 recto/verso gekleefd op 1/1 pag. advertentie -  
135 gram inclusief drukwerk 

Leaflet Plus 3.450 euro
3-luik A5 recto/verso gekleefd op 1/1 pag. advertentie -  
90 gram inclusief drukwerk
andere formaten mogelijk tot 170 mm B x 250 mm H op aanvraag

Encartage 
meesturen losse folder  
- tot 20 gram, exclusief drukwerk  3.500 euro
- vanaf 21 tot 50 gram, exclusief drukwerk 4.500 euro 
drukwerk kan ook door ons verzorgd worden op aanvraag

Maximaal 3 encartages per editie. 
(Verplicht te vermelden op de voorzijde van de  
encartage: Bijvoegsel bij KMOinsider MAAND JAAR)
* Zonder correcte vermelding bijvoegsel wordt een extra  
frankering van 400 euro aangerekend per encartage

Insert (niet in maart en september) 3.950 euro
4 pagina's A4 geniet in het hart van het magazine
exclusief per editie - 150 gram - inclusief drukwerk

Insert Plus (enkel in maart en september) 3.950 euro
8 pagina's gelijmd in het hart van het magazine
exclusief per editie - 200 gram - inclusief drukwerk
gesloten formaat 135 mm B x 297 mm H
Ook mogelijk op 12 pag. of 16 pag. - 135 gram op aanvraag

Bladwijzer 3.950 euro
max. 2 per editie - 350 gram - inclusief drukwerk
+ 1/1 pagina advertentie in dezelfde editie
270 mm H x 70 mm B - afgeronde hoeken,  
met glanzende plastificatie. De bladwijzer wordt 
met een verwijderbare glue dot op een pagina 
vooraan in het magazine gelijmd.

advertenties print drukwerk  

* aflopend: + 5 mm snit en snijlijnen

www.kmoinsider.be

Prijzen excl. 21% BTW

Vragen? 
Meer weten over advertentiemogelijkheden?  
Bel onze Connection Managers vrijblijvend op  
+32 (0)3 491 83 75 of stuur een e-mail naar  
info@kmoinsider.be


