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MEDIA ADVIES EINDHOVEN
Media Advies Eindhoven zag in 2008 het
licht. Het geesteskind van directeur/eigenaar
Ron Meurkens startte met de uitgave van de
Automotief, een magazine voor autoliefhebbers.
Steeds meer opdrachtgevers klopten aan bij
Media Advies Eindhoven nadat zij het stijlvolle
autoblad onder ogen kregen. Ook studioactiviteiten werden toegevoegd aan het
dienstenpakket, waaronder ontwerp en opmaak
van advertenties, huisstijlen en fotografie.
Vier jaar later bracht Media Advies
Eindhoven de eerste thuis in op de markt, een
krant die gratis huis aan huis verspreid werd
in Eindhoven. Het leek een enorme gok om in
dit digtale tijdperk een huis-aan-huisblad uit te
brengen, maar het pakte uitstekend uit.
Ruim tien jaar na de oprichting zijn we
een bloeiend allround mediabedrijf waar u
terecht kunt voor allerlei communicatieuitingen, van maandblad tot huisstijl, van
poster tot autobelettering en nog véél meer.
Met altijd úw wensen voor ogen.
We noemen onszelf dan ook graag een
creatieve partner voor merk, product en
dienstencommunicatie. Ron Meurkens.
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 edia Advies Eindhoven, creatief partner voor merk,
M
product en dienstencommunicatie.
STUDIOWERKZAAMHEDEN
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INHOUD

OVER MEDIA ADVIES EINDHOVEN


Logo,
briefpapier, poster, autobelettering... Onze studio
staat klaar om uw wensen te realiseren.
FOTOGRAFIE

08

Geen gezwoeg, onze fotograaf komt naar u toe.
MAGAZINES
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Breng uw bedrijfsnieuws in stijl: kies voor een magazine.
MEDIA MAATWERK EN PLANNING
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We regelen voor u alle beschikbare media- en
communicatie mogelijkheden. U wordt volledig ontzorgd!
WEBCARE
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Social Media is er om een relatie op te bouwen en interesse
te wekken bij potentiële klanten. Wij helpen u hierbij.
KRANTEN
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Met thuis in komen we eens per maand binnen bij 120.000
huishoudens in de regio Eindhoven. Met zowel advertenties
als redactionele artikelen kunt u zich profileren in dit
verspreidingsgebied.

CONTACT
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STUDIOWERK

AUDIO

lettertype = Jaapokkie subtract

kleur = 60% cyaan 100% zwart

TV CENTRUM

–

LOGO ONTWERP
Een goed logo is het gezicht van uw dienst,
bedrijf of product. Bij Media Advies Eindhoven
kunt u terecht voor de vervaardiging van een logo.
Dat kan een nieuw ontwerp zijn, maar ook een
restyling van een bestaand logo.
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AUDIO

TV CENTRUM

‘Mij drijft het kleine dagelijkse
contact met patiënt of
collega; de interesse voor de
ander, elkaar vinden in een
gemeenschappelijk doel’
Pauline Ellerbroek
Internist-infectioloog / Divisie Interne
Geneeskunde en Dermatologie,
MS Interne Geneeskunde en Infectieziekten

–

GRAFISCHE WERKZAAMHEDEN
Een pakkende huisstijl ondersteunt de merkof naamsbekendheid van uw bedrijf. Wij staan
voor u klaar om een huisstijl te ontwikkelen die
helemaal aansluit bij uw wensen.
5
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Een greep uit de vele opties:
(grootformaat) wanddecoraties,
websites, posterontwerp en
autobelettering.

TELL
DO
EXPL RE

Opwettenseweg 81
Nuenen
040-2840013

ZATERDAG

28 MEI

HIGH TECH

NTDEKKINGSROUTE

REGISTREREN WWW.DUTCHTECHNOLOGYWEEK.COM / REGISTER WWW.DUTCHTECHNOLOGYWEEK.COM
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STUDIOWERK

–

Wij verzorgen onder meer visitekaartjes,
(digitaal) briefpapier en signage.
Andere mogelijkheden zijn mailings, website
ontwerp, flyers, digitale nieuwsbrieven, banners,
spandoeken en nog veel meer.
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bedrijfsfotografie
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FOTOGRAFIE

Een foto zegt meer
dan duizend woorden

–

PROFESSIONELE FOTOGRAFIE
Of het nu gaat om een product,
portretfotografie of een bedrijfsreportage, bij
ons bent u aan het juiste adres. Onze eigen
fotograaf komt naar u toe en legt het juiste
beeld op de gevoelige plaat vast. Elk soort
medium vereist nu eenmaal zijn eigen soort
foto.
Een bijkomende voordeel is dat de
fotograaf goed inzicht heeft in wat nodig is
voor de opmaak en daardoor efficiënt te werk
kan gaan.
9

i n f o r m at i e
Met een magazine kunt u uw lezers,
huurders of cliënten op een prettige
manier voorzien van informatie over uw
bedrijf en/of dienst.
We maken magazines en specials voor
elke bedrijstak. Daarbij kunt u denken
aan een personeelsblad, een informatief
tijdschrift of een jaarmagazine, een
eenmalige uitgave of een periodiek
terugkerend blad. Alles is mogelijk. Dat
kan in zowel gedrukte als digitale vorm.

BIJVOORBEELD...
De Groote Heide levert dankzij vele
natuurfotografen prachtig beeldmateriaal
aan. Media Advies Eindhoven regelt de
redactie zodat tekst en beeld op elkaar
aansluiten.
Geen beeldmateriaal voorhanden?
Geen probleem. Onze eigen fotograaf
komt bij u op bezoek en legt precies vast
wat u in gedachten heeft. Geen tekst?
Ook geen reden tot bezorgdheid. Indien
gewenst verzorgen wij de redactie.
10

MAGAZINES

–

ENKELE VAN ONZE UITGAVES:

•
•
•
•
•
•

Vitalis: OnderOnz
Vitalis: Residentie Petruspark
Vitalis: Gender Bulletin
MMCetera
Máxima MC
De Groote Heide

Stijlvolle magazines
om optimaal informatie
te verschaffen
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m e d i a m a at w e r k e n p l a n n i n g

Het hoogste rendement
halen uit uw mediabudget.
Daar streven wij naar.
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LOKALE
BLADEN

GRA F I S C H E
VO RMGE VI N G

H U I S -A A N H U I S K RA N T E N

LANDELIJKE
K RA N T E N

D I RE C T
MA I L I N G

OFF- EN
ONLINE
BA N N E RI N G

F O L D E RI N G

D I S T RI BU T I E

–

Een goed mediabeleid heeft als belangrijkste
kenmerk de juiste keuzes te kunnen maken
uit alle beschikbare media- en communicatie
mogelijkheden. Een strategische planning geeft
houvast en richting aan uw media-activiteiten. Sinds
de oprichting hebben wij ons gespecialiseerd in
het gericht selecteren van verschillende media om
in te zetten voor uw reclame uitingen zodat u het
maximale resultaat uit uw communicatie haalt. Het
hoogste rendement uit uw mediabudget halen: dat
is het streven.
Neemt u gerust contact met ons op om een
afspraak te maken met een van onze adviseurs en
u geheel vrijblijvend te laten informeren over onze
werkwijze en filosofie.

SOCIAL
ME D I A

WEBCARE

–
SOCIAL MEDIA BEHEER
Wanneer begonnen wordt aan social media
marketing, dan zal dit beheerd en opgevolgd
moeten worden. Social media beheer is ontzettend
belangrijk binnen social media marketing. Vooral
omdat social media marketing een tijdsinvestering
is, en men een lange adem moet hebben om er de
vruchten van te plukken.
Onder het social media beheer wordt verstaan
het uitvoeren en onderhouden van het beleid wat
is vastgelegd in de social media strategie. Het
zorgen dat er berichten geplaatst en opgevolgd
worden en het analyseren van de social media
platformen. Om uw social media platformen
optimaal te kunnen beheren, en niet keer op
keer bij de diverse social media platformen apart
te hoeven inloggen, maken wij gebruik van een
beheertool.

SOCIAL MEDIA MARKETING
Social media marketing is meer dan alleen maar
berichten plaatsen op Facebook, Twitter en alle
andere social media platformen. Ruim 86% van de
Nederlanders boven de 15 jaar bevind zich op social
media, waarbij Facebook de kroon spant met ruim
9 miljoen Nederlandse gebruikers, gevolgd door
Twitter, LinkedIn en Google Plus.
Ondernemers kunnen gewoon niet meer om
social media heen, het is dé nieuwe vijver waar de
doelgroepen zich bevinden en waarin gevist moet
worden. Een ander voordeel van social media is
dat het door de smartphones binnen handbereik
is, dat betekend dat u zich in de broekzak van uw
doelgroep bevindt.

SOCIAL MEDIA STRATEGIE
Wij heb ervaren dat veel ondernemers helaas te
weinig tijd en kennis hebben om zich 100% op social
media marketing te kunnen richten. Dat vinden
wij doodzonde, juist omdat wij van mening zijn dat
social media marketing, in de huidige tijd, in geen
enkele online marketing strategie mag ontbreken.
In een social media strategie legt men onder
andere vast wanneer er berichten worden geplaatst,
wat voor soort berichten er geplaatst worden. Gezien
het feit dat er meer dan voldoende keuze is aan social
media platformen, moet men goed overwegen welk
social media platform bij uw bedrijf en uw product of
dienst passen. Voor de detailhandel is dat voor 95%
Facebook.

SOCIAL MEDIA UITBESTEDEN
Door het plaatsen van berichten op Social Media
haalt u direct klanten binnen. Fout! Was het maar
waar! Social Media is er om een relatie op te bouwen
en interesse te wekken bij potentiële klanten. Door
regelmatig te posten probeer je een positieve positie
te creëren in het hoofd van de potentiële klant.
Toch kan het lastig zijn elke week nieuwe content
te creëren of de tijd te vinden om bezig te zijn met
Social Media. Social Media uitbesteden is dan een
logische stap.
Wij helpen u graag bij het creëren van content
en het posten op verschillende kanalen.
Om inzichtelijk te krijgen hoe we van meerwaarde
kunnen zijn maken we graag een afspraak om de
webcare met je te bespreken.
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THUIS in
eindhoven,
veldhoven
oplage
120.000
g e l d r o p,
mierlo en
Son en breugel

–

Lokaal adverteren is aantrekkelijk: mensen
zijn geïnteresseerd in producten en diensten
die ze 'om de hoek' kunnen vinden. Of het
nu gaat om een groot bedrijf of een kleine
zelfstandige ondernemer, de aantrekkingskracht
van de thuis in-kranten die we uitbrengen in
verschillende plaatsen bewijst zich keer op keer.
Niet alleen redactioneel nieuws wordt gelezen;
ook advertenties worden goed bekeken. Daarmee
is de krant hét medium voor uw speciale acties,
bijzondere aanbiedingen of het communiceren
van afwijkende openingstijden of koopzondagen.
Door te adverteren in een van onze thuis inkranten wordt uw dienst of product bijna letterlijk
bij klanten binnen gebracht.
Op dit moment hebben we thuis in-kranten
voor Woensel, Eindhoven-noord en -zuid,
Veldhoven, Geldrop, Mierlo en Son en Breugel. In
deze digitale tijden valt op hoe goed de respons is
van onze papieren krant. We zijn er dan ook trots
op dat onze krant staat als een huis. Sinds 1 januari
2012 komen we maandelijks uit met inmiddels een
gemiddelde oplage van 120.000 exemplaren.

www.thuisin.online
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Specials:
geef je eigen krant uit

–

Zelf een krant uitgeven? Bijvoorbeeld voor
een festival, een evenement of een bijzondere
gelegenheid die wel wat extra exposure kan
gebruiken? We helpen u daarbij met naar wens
opmaak, fotografie en/of tekst. U kunt optimaal
gebruik maken van onze jarenlange ervaring op
het gebied van kranten en de daarbij behorende
specials. Of het nu gaat om een kleine of grote
oplage, een dunne of dikke krant: er is heel veel
mogelijk.
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www.mediaadvieseindhoven.nl

l a at u verrassen

Media Advies Eindhoven • cahorslaan 26 • 5627 BX Eindhoven
 040 - 843 1216 •  06 - 207 106 75
 info@mediaadvieseindhoven.nl •  www.mediaadvieseindhoven.nl
 facebook.com/mediaadvieseindhoven

