
U wilt (nieuwe) klanten bereiken in de grensregio’s!
Het GrenzenLos Lifestyle Platform helpt en brengt uw producten  

en/of diensten grensoverschrijdend in focus.

  grenzenlos-info.com/nl/   f facebook.com/GrenzenLosNL   i linkedin.com/company/grenzenlosnl/

Tariefkaart

FORMULE 
GrenzenLos-info.com is het binationale - en interregio- 
nale lifestyle platform over werken, wonen en vrije tijd  
in de grensregio’s. Het enige tweetalige inspirerende - 
en activerende medium!

DOELGROEPEN 
GrenzenLos richt zich op de volgende doelgroepen:
-  Bewoners en bezoekers grensstreken Drenthe,  

Overijssel, Gelderland en Limburg in Nederland
-  Bewoners en bezoekers grenssteken Nedersaksen  

en Nordheim-Westfalen in Duitsland
- Bedrijven in grensstreken en hun medewerkers
- Leeftijdscategorie: 20 tot en met 70+

IJkPERsONEN
•  Linda (21 jaar) komt uit Nijmegen. Na haar studie 

Internationale Betrekkingen werkt ze bij een bedrijf 
waarvoor ze contacten heeft met Duitsland. Daarbij 
houdt ze van shopping, bijzondere winkels en toffe 
terrasjes voor een leuk dagje uit.

•  Michael (36 jaar) werkt als account manager bij een 
grote Duitse onderneming die veel klanten en leveran-
ciers heeft in het buurland. Hij is geïnteresseerd in de 
hele grensregio, omdat hij graag musea bezoekt maar 
niet te ver wil reizen. 

•  Jurgen (42 jaar) is een echte mountainbike fanaat.  
Hij is altijd op zoek naar nieuwe gebieden waar hij zijn 
hobby kan uitleven. Hij gebruikt de website om inspira-
tie op te doen en informatie over wat daar te doen is. 

•  Verena (67 jaar) is gepensioneerd ondernemer. Ze 
woont in de grensregio en samen met haar man gaat 

ze graag op pad en regelmatig de grens over. Ze heeft 
behoefte aan informatie over wat er zoal te doen is in 
de grensregio’s en wil op de hoogte blijven van actuele 
ontwikkelingen.  

BEREIk
GrenzenLos is te vinden op de website www.grenzenlos- 
info.com, via Facebook, LinkedIn en met de maandelijk-
se nieuwsbrief  ‘GrenzenLos Bulletin’. 

TARIEVEN* 2021
• Homepage banner € 25,- p. wk 
• XL banner op pagina ‘Actueel’ € 20,- p. wk 

• XL banner op pagina ‘Agenda’ € 20,- p. wk 

•  Route banner op grensoverschrijdende  
fiets- of wandelroute pagina’s € 15,- p. wk 

•  Bedrijfsprofiel in ‘Netwerk&Co.’+ € 100,- p. 2 wkn  
     

* Tarieven excl. BTW bij kant en klaar materiaal qua 
maat en tekst 

Indien u zelf niet in de gelegenheid bent ons kant-en-klaar 
materiaal te sturen, verzorgen wij - tegen meerkosten - 
graag aanpassingen of vormgeving, tekst en beeld  
voor u. 

MEER MOGELIJkHEDEN
Voor meer mogelijkheden en tarieven neemt u contact 
op met Cora Blom via 06 139 59 316 of info@grenzenlos- 
info.com 


