MEDIAKAART
Het platform over de fysieke leefomgeving
Positionering

ROm Producten

ROm is het platform over de fysieke leefomgeving. Al 35 jaar lang groeien generaties
ruimtelijk professionals op met de vakinhoudelijke artikelen van het maandelijkse
vakblad ROm. Het blad biedt verdiepende verhalen over de onderwerpen waar de
ruimtelijk professional wakker van ligt. ROm gaat in op de ruimtelijke debatten, brengt
relevante achtergrondverhalen en besteedt aandacht aan leerzame praktijkvoorbeelden
zodat de professional zijn werk beter kan uitvoeren voor een mooi Nederland.

Doelgroep
ROm is voor professionals die zich dagelijks bezighouden met de fysieke leefomgeving en werken bij gemeenten, provincies en het Rijk, semioverheden (ontwikkelingsmaatschappijen), adviesbureaus, kennisinstellingen, ontwikkelaars en andere private
partijen.

ROmagazine
10

uitgaven per jaar

15.000

lezers per editie

ROm Themauitgaven
2

speciale thema-uitgaven
per jaar in samenwerking
met partners

Strategie
Om kennis te kunnen vergaren en met elkaar te delen worden voor ROm jaarlijks verschillende communicatiemiddelen, producten en events vervaardigd en ontwikkeld. Met
deze crossmediale aanpak kunnen wij op verschillende manieren een grote doelgroep
bereiken. Uw doelgroep! Wilt u uw product, bedrijf en/of project bij deze doelgroep onder
de aandacht brengen, dan komen wij graag met u in gesprek. Passend bij uw vraag en
budget, doen wij een voorstel om via de producten van ROm (eventueel in combinatie
Stadszaken.nl en andere titels van ELBA\REC) resultaat te behalen. Van een abonnement op het vakblad, verschillende advertenties in ROm Magazine en ROm Website en
Nieuwsbrief naar een aanpak met contentmarketing of een podium tijdens één van de
ROm Evenementen of het maken van een ROm Special op maat die uw naam draagt
en/of thema onder het voetlicht brengt. En nog veel beter, een combinatie van deze
mogelijkheden, met als resultaat meer bereik van uw product, bedrijf of project bij een

1

wekelijkse nieuwsbrief

4.000

abonnees

ROm Website
1

website

30.000

bezoekers per maand

specifieke doelgroep.

Geïnteresseerd?

Uitgever

Neem contact op met

ELBA\REC • Edgar van Eekelen

Edgar van Eekelen • 033 87 00 100

Paulus Borstraat 41

e.vaneekelen@elba-rec.nl

3812 TA Amersfoort
info@elba-rec.nl

ELBA\REC
De uitgever van ROm, ELBA\REC, is ook een full-service communicatiebedrijf dat
u zowel inhoudelijk (contentmarketing) als creatief professioneel bij kan staan.
ELBA\REC heeft zeer ervaren en kundige journalisten en communicatiestrategen
in dienst die succesvolle campagnes bedenken en uitvoeren voor uw project,
concept, product, bedrijf en organisatie. Een inhoudelijke mediapartner, maakt
websites en heeft een creatieve vormgevingsstudio om uiteenlopende advertenties en communicatiemiddelen voor u te ontwikkelen. Zo kan ROm optimaal
mediakanalen in de vak- en bedrijfswereld én onderscheidende creativiteit combineren voor een nóg beter resultaat.

elba-rec.nl

ROm Nieuwsbrief

romagazine.nl

ROm Werkseminars
4

werkseminars per jaar
over actuele onderwerpen
in de fysieke leefomgeving

