
BBN CONNECT MAGAZINE VERBIND OOK  
IN DEZE CORONA TIJD

Hoeveel netwerkbijeenkomsten we dit jaar kunnen organiseren is 
niet te zeggen. Als het aan ons ligt veel, maar Covid en de daaraan 
gekoppelde maatregelen, zijn onvoorspelbaar. Wat wel zeker is, is 
dat we in 2022 weer twee keer het BBN Connect magazine gaan 
maken. In de afgelopen twee jaar is ons huisorgaan gegroeid naar 
een volwassen magazine. Tientallen leden hebben inmiddels in 
woord en beeld een inkijkje gegeven in hun organisatie. En ook 
voor het komende nummer staan er weer verrassende interviews 
op de planning. We hebben een columnist gevonden die op een 
prikkelende manier zijn visie op een thema geeft. Een rechtstreeks 
lijntje met de Kamer van Koophandel gaat er voor zorgen dat 
laatste wetenswaardigheden in ons magazine komen.

1500 magazines belanden twee keer per jaar, gepersonaliseerd, bij 
de juiste persoon op het bureau. Misschien wel bij degene die u 
zo graag aan uw netwerk toe wil voegen. Met een ruime variatie in 
mogelijkheden om uw advertentie te plaatsen, biedt BBN Magazine 
daarvoor een uitgelezen mogelijkheid.

Interesse? 
Onderstaand een overzicht van uw roadtrip naar nieuwe klanten.

Liever maatwerk? 
Bel Boro Brandl 06 1378 7610 of
Willem Monteban 06 1052 9503 

Uw verbindende schakel op 
elektrotechnisch gebied!

Connect-Parts is een gerenommeerd elektrotechnische 
groothandel. U vindt bij ons van draad en kabel tot en met 

connectoren en alle overige benodigdheden.

Voor alle denkbare elektrische aansluitingen, van machines en apparatuur, 
voor zowel de klein- als grootverbruiker. Connect-parts B.V is een totaal leverancier 

op het gebied van elektrotechniek!

Connect-Parts B.V.
Nieuwland parc 334
2952 DD Alblasserdam
Tel. 0180-415139
info@connect-parts.nl

De kracht van Connect-parts:
• De artikelen zijn van hoogwaardige kwaliteit

• Scherp geprijsd

• Veelal uit voorraad leverbaar

• Snelle en correcte leveringen

• Troubleshooter die altijd een passende oplossing zoekt, vindt of biedt

• Wereldwijde connecties

• In overleg met de klant is Connect-parts voorraadhoudend
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210 x 149 mm (b x h)

€ 265,00
Wij adviseren u graag!

Hoe toekomstbestendig 
is uw gebouw?

Onze specialisten weten alles over:
🟥🟥🟥🟥  Assetmanagement
🟥🟥🟥🟥  Meerjaren onderhoudsplan
🟥🟥🟥🟥  NEN 2767 conditiemetingen
🟥🟥🟥🟥  Onderhoudsstrategieën
 

Vraag een gratis adviesgesprek aan op
of bel 06 38 288 332.

vragenstaatvrij@vhb.nu ▶

Louwman Toyota Rotterdam  
duurzaam en innovatief

Louwman Dealer Group behoort tot de 
grootste dealergroepen van Nederland 
met meer dan 70 vestigingen. Als dealer 
van de merken Toyota, Lexus, Suzuki, 
Mercedes-Benz, Peugeot, Mazda, 
Mitsubishi, Kia en Smart, leveren wij 
jaarlijks ruim 35.000 zowel nieuwe als 
gebruikte auto’s aan consumenten en 
bedrijven. 

In de regio Rotterdam Rijnmond zijn we 
met de merken: Toyota, Lexus en Suzuki 
goed vertegenwoordigd. De technieken 
en ontwikkelingen in de autobranche 
gaan razendsnel. Neem alleen al de 
energietransitie, die de productie en het 
gebruik van elektrische auto’s, waterstof 
en andere hybride vormen in een 
stroomversnelling heeft gebracht. 

Innovatie
Wij zijn een organisatie die aan de voorkant 
van de mobiliteitsbehoefte opereert. 
Wij merken de impact van trends op de 
wensen, behoeften en het gedrag van onze 
klanten als eerste. Onze rol is dan ook om 
dat in kaart te brengen, ervan te leren en 
te de inzichten te vertalen naar innovatieve 
mobiliteitsoplossingen. 

Louwman Ridderkerk(Cornelisland)  
toonaangevend in duurzaamheid.
Louwman Rotterdam(Cornelisland) is 
het eerste autobedrijf in Europa met 
design certificaat BREEAM Outstanding. 
BREEEAM staat voor Building Research 
Establishment Evironmental Assesment 
Method en is een beoordelingsmethode die 
de duurzaamheidprestatie van gebouwen 
bepaalt.  
 

Toyota duurzaam in  
verschillende disciplines 
De Toyota Mirai
De Toyota Mirai is de eerste waterstofauto 
ter wereld op de markt  die vanaf het begin 
voor dit doel is ontworpen. Het model luidt 
een nieuw tijdperk in waarin mobiliteit, 
maximale duurzaamheid en rijplezier hand 
in hand gaan. Waterstof is schoon, veilig 
en is twee tot drie keer efficiënter dan 
conventionele brandstoffen, daarbij ontstaat
alleen schoon water als bijproduct. 
Met een actieradius van 650 kilometer per 
tankbeurt doet de Toyota Mirai niet onder 
voor een conventionele verbrandingsmotor 
motor. Voor uw beeldvorming, dit is de 
afstand van Utrecht tot Berlijn. Nederland 
investeert fors in het netwerk aan waterstof 
tankstations. In de regio Rotterdam is het 

mogelijk om waterstof te tanken in Rhoon 
aan de Groene Kruisweg 397.

Toyota Hybrid, de hybrid zonder stekker
In 20 jaar is er veel veranderd: van de manier 
waarop we communiceren, ons vermaken, 
de wereld om ons heen zien tot de manier 
waarop we autorijden! 
Dit laatste hebben we vooral te danken aan 
de introductie van de Toyota Prius in 1997, 
de allereerste elektrische auto die niet
hoeft te worden opgeladen dankzij de 
innovatieve hybride technologie. 

Nu, 20 jaar later, blijft Toyota zijn 
hybridetechnologie innoveren en evolueren. 
Inmiddels is deze technologie in het 
overgrote deel van de Toyota modellen 
beschikbaar en wordt het gebruikt door 
meer dan 10 miljoen Toyota rijders over de 
hele wereld.

Goede bereikbaarheid in de regio
Met vier vestigingen verdeeld over de regio 
Rotterdam Rijnmond is Louwman Toyota 
altijd goed bereikbaar. 
Je vindt de Louwman Toyota vestigingen in: 
Rotterdam(flagshipstore), Rotterdam Noord, 
Dordrecht en Hellevoetsluis. 

Kijk voor de contactgegevens op: 
https://www.louwman.nl/autobedrijven
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230 x 325 mm (b x h) 
(+3mm rondom afloop)

€ 650,00*

*  Tarief is inclusief 
 redactieopname en  
	 fotografie.
 Levert u zelf kant en  
 klare tekst aan en goede 
 foto’s/logo, dan bespaart 
	 u	€	100,00.
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€ 215,00

Schoonmaak.Glasbewassing.Specialistische
reiniging.

Anthony Fokkerstraat 5 i
3261 LB Oud-Beijerland

T: 0186-760760
E: info@hartmanfacilitair.nl

www.hartmanfacilitair.nl

MEER DAN ALLEEN VERFRISSEND
SCHOON

Pakket A
1/2e advertentiepagina:    +  1/1e advertorialpagina: 
210 x 149 mm                  230 x 325 mm (b x h)  
 (+3mm rondom afloop)

 € 750,00 

Pakketmogelijkheden: (pakketten kunnen alleen worden ingekocht per uitgave)

Pakket B
1/1e advertentiepagina:    + 1/1e advertorialpagina: 
230 x 325 mm (b x h)  230 x 325 mm (b x h) 
(+3mm rondom afloop)           (+3mm rondom afloop)

€ 950,00 
Het BBN magazine wordt ook online gepubliceerd. U als adverteerder ontvangt van ons de digitale link die u vrij kunt gebruiken om
te delen via uw website of andere social media-kanalen.

Wenst u meer informatie over het aanleveren van uw advertentiemateriaal, neem dan contact op met:
Willem Monteban (BAR Lokale Media) – 06 10 52 95 03 of willem@barlokalemedia.nl

VOORDEEL BEHALEN? 
Geeft u akkoord op één van bovenstaande advertentieplaatsingen in de uitgave van  

mei en november 2022, dan krijgt u 20% KORTING per plaatsing.
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BBN magazine – mediatarieven

Het BBN magazine verschijnt jaarlijks in mei en november. 
Wij bieden u de volgende advertentie mogelijkheden:



ADVERTEREN IN DE 
BBN CONNECT NIEUWSBRIEF
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Waarom adverteren in de BBN Connect nieuwsbrief?

Het BBN Netwerk staat voor netwerken tussen ondernemers met 

als doel business genereren, naamsbekendheid opbouwen en 

samenwerkingsverbanden creëren. Het aantal ondernemers binnen 

ons netwerk is in de afgelopen jaren flink gegroeid en wordt nog 

dagelijks groter. Als adverteerder in onze nieuwsbrief kunt ook u 

ons complete netwerk bereiken.

De voordelen van adverteren in de BBN Connect nieuwsbrief 
 Bereik ruim 2000 ondernemers in de regio Groot-Rotterdam 
 Grote attentiewaarde
 De advertentie linkt direct naar uw website of webshop
 Verschijnt 6 keer per jaar

 

Advertentiemogelijkheden

Formaat  560 x 340 pixels € 250,-*

Formaat  560 x 170 pixels € 125,-*

* Prijzen zijn per editie excl. BTW, op basis van kant en klaar aangeleverd materiaal.

Meer weten?

560 x 340 px

560 x 170 px

Wilt u meer informatie over de BBN Connect nieuwsbrief of heeft u 

interesse om te adverteren? Neem dan contact met ons op. 

Boro Brandl

06-13787610

info@boroadvies.nl

Vragen over het aanleveren van uw advertentie? Neem dan contact 

op met Johan Vermeulen: info@madebyjohan.nl of 06-54753127.
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