MEDIAKAART
Dagelijks nieuws over de fysieke leefomgeving
Positionering

Stadszaken Producten

Stadszaken.nl is de grootste onafhankelijke website met dagelijks nieuws over de fysieke
leefomgeving. Sterke achtergrondverhalen en prikkelend nieuws zorgen ervoor dat
de ruimtelijk professional steeds weer terugkeert op Stadszaken.nl. Stadszaken.nl zit
bovenop actuele dossiers als smart city, energietransitie en klimaat en wordt extra
gevoed door de andere vakmedia van ELBA\REC - ROmagazine, Stedelijk Interieur,
Groen, Vitale Groene Stad, NGinfra en BT.

Website
1

website

80.000

bezoekers per maand

Doelgroep
Stadszaken.nl bereikt dagelijks de stedelijke professionals, werkzaam voor gemeenten,
provincies en het Rijk, semi-overheden (ontwikkelingsmaatschappijen) adviesbureaus,
kennisinstellingen, ontwikkelaars en andere private partijen.

Evenementen
4

evenementen per jaar

40 - 80

Strategie
Met wekelijks 20.000 bezoekers is Stadszaken.nl in korte tijd uitgegroeid tot hét digitale platform met nieuws over de fysieke leefomgeving. Stadszaken.nl staat niet op
zichtzelf, maar is de digitale spil van de de grootste uitgever van vakinformatie over
de fysieke leefomgeving en alom aanwezig op sociale media, waar ze prominente
opiniemakers en autoriteiten in het vakgebied van dagelijkse input voorziet.
Als partner van Stadszaken.nl krijgt u een eigen partnerpagina, posts op social media

bezoekers per keer

Nieuwsbrief
1

tweewekelijkse nieuwsbrief

16.000

abonnees

of maakt u samen met de redactie van Stadszaken.nl onafhankelijke journalistieke
content. Wilt u uw dienst, bedrijf en/of product 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 verschillende uitingsvormen van Stadszaken.nl resultaat te behalen.

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

elba-rec.nl

stadszaken.nl

Vacatures
> 300

vacatures per jaar

