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De beste innovaties
en technologiën van 2022 
Zakendoen betekent samenwerken. 
Niet alleen met eigen personeel, maar 
zeker ook met betrouwbare business 
partners. Die u kunnen helpen, 
ondersteunen met zaken waar u zelf 
minder bedreven in bent en waarmee 
u goede zaken kunt doen. Betrouwbare 
partners, waar u van op aan kunt en 
die dienstverlening en/of producten 
leveren van een gegarandeerde 
topkwaliteit. Maar hoe vist u de 
krenten uit de pap? Hoe weet u welke 
business partners garant staan voor 
een probleemloze samenwerking? 
En hoe weet u welke producten en 
diensten uw bedrijf waardig zijn? 
MKB Proof geeft antwoord en zet de 
beste dienstverleners en producten 

voor het MKB op een rij.  MKB Proof is 
het resultaat van een samenwerking 
tussen de redacties van business 
IT-magazine WINMAG Pro en 
ondernemers/CEO-magazine Baaz. Op 
grond van interviews, producttesten 
en achtergrondverhalen behandelt het 
magazine producten en diensten die 
het predicaat MKB Proof verdienen. 
Op die manier vormt het magazine een 
leidraad voor het ondernemerschap en 
het hogere management. 

MKB Proof
MKB Proof geeft niet alleen aan welke 
oplossingen specifiek geschikt zijn voor 
het mkb, maar schetst ook hoe u deze 
optimaal inzet in de praktijk. Ook laten 
we in deze editie business partners en 
experts aan het woord over hun kennis 
en expertise. MKB Proof selecteert en 
verzamelt de beste oplossingen en 
dienstverleners in samenspraak met 
de redAacties van gerenommeerde 
magazines WINMAG Pro en BAAZ. Zo 
ontstaat er een naslagwerk van alle 
producten en diensten die ‘MKB Proof’ 
zijn. Het predicaat MKB Proof wordt 
getoetst middels reviews, klantcases 
en referenties. De onderwerpen zijn de 
pijlers onder het moderne mkb-kantoor. 
Bovendien hebben de lezers van 
WINMAG Pro (business ITmanagers) en 
Baaz (CEO’s, ondernemers en managers) 
in verschillende lezersonderzoeken 
aangegeven dat ze juist in deze 
producten en diensten willen investeren 
de komende maanden.

‘ MKB Proof geeft 
antwoord en zet de 
beste dienstverleners 
en producten voor het 
MKB op een rij’
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Praktijk 
In welke staat een economie nu ook 
verkeert, één ding lijkt een zekerheid: 
technologische hulpmiddelen 
ontwikkelen zich in een rap tempo. De 
laatste jaren is deze gepaard gegaan 
met een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen. Trends als Bring 
Your Own Device en Het Nieuwe 
Werken hebben ervoor gezorgd dat 
we minder vaak in de auto stappen 
en vaker werken op plekken waar het 
ons uitkomt. Als het even kan thuis, 
want dat blijkt niet alleen een ideale 
werkomgeving, maar zorgt ook voor 
een betere balans tussen werk en privé. 
De cloud zet haar opmars gestaag voort 
en maakt het steeds gemakkelijker te 
werken waar en wanneer je wilt, niet 
alleen meer op kantoor. 

Onderwerpen  Financials, Sales & Marketing, E-Commerce, Teamwork & Project, 
Management, Transport & Logistics, HRM, Nuts, Voip en UC, Hybride werken, Security, 
Cloud en, Hosting, Mobility, Software, Gadgets, Magazine

2022 De redacties van WINMAG Pro en 
Baaz Magazine bundelen hun krachten 
en komen met een jaarlijkse uitgave: 
‘MKB Proof’. Deze editie zal verschijnen 
in augustus 2022 en zal zich richten op 
de beslissers (ondernemers en managers) 
en ict-medewerkers binnen mkb-
ondernemingen.

Resultaat Het resultaat zal in het jaarlijkse magazine 
MKB Proof terechtkomen. De geselecteerde fabrikanten, 
producten en diensten kunnen bovendien met hun 
award ‘MKB Proof’ aangeven dat zij staan voor kwaliteit, 
betrouwbaarheid en geschiktheid voor de doelgroep.

Voor de gemiddelde mkb’er zijn al 
die ontwikkelingen nauwelijks meer 
te overzien. Wat zij nodig hebben is 
een gids, een expert, die niet alleen 
ontwikkelingen schetst, maar ook 
gericht advies geeft. MKB Proof 
geeft deze concrete aankoop- en 
investeringsadviezen aan die slim wil 
investeren en graag iedere euro goed 
terecht ziet komen. Voor hen is het van 
belang dat oplossingen gewoon werken, 
doen wat ze beloven, innovatie en een 
hogere efficiency mogelijk maken. Dat 
is in het huidige economische klimaat 
geen luxe, maar noodzaak om te 
overleven. MKB Proof heeft een selectie 
gemaakt van de meest betrouwbare en 
kwalitatief beste business partners en 
IT-oplossingen.
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WINMAG Pro powered by Baaz Editie Specials

 Aanleverdeadline Verschijningsdatum
MKB Proof 2022  1 augustus 11 augustus

Functies
CEO/Directeur 39%
Manager 37%
Specialist/ZZP’er 16%
Werknemer 8%

Functies
Beïnvloeder en beslisser IT processen
Beïnvloedende functie  48%
Beslissende functie  52%

Beïnvloeder en beslisser algemene bedrijfsvoering
Beïnvloedende functie  57%
Beslissende functie  43%

16 augustus           1 september



Tarieven en formaten
 1 keer  2 keer  3 tot 6 keer
2/1 pagina* liggend € 9.975,- €  9.125,- € 8.250,-
400 x 265 mm

1/1 pagina* staand € 5.895,- € 4.750,- € 4.295,-
200 x 265 mm

1/2 pagina* liggend € 2.950,- € 2.795,- € 2.275,-
200 x 132,5 mm

1/2 pagina* staand € 2.950,- € 2.795,- € 2.275,-
100 x 265 mm

1/3 pagina liggend € 1.975,- € 1.765,- € 1.495,-
200 x 88 mm

1/3 pagina* staand € 1.975,- € 1.765,- € 1.495,-
67 x 265 mm

1/6 pagina*  € 1.050,- € 925,- € 795,-
84 x 74 mm

* aflopende pagina’s aanleveren met 5 mm overvul rondom
* tarieven per plaatsing en exclusief BTW

Hét platform voor de ondernemer inspireert, informeert, adviseert en gaat voor oplossingen

Toeslagen
20% Omslag 2
20% Omslag 3
35% Omslag 4
25% Advertorial
15% Speciale positie

2/1 pagina
400 x 265 mm
+ 5 mm overfill

1/1 pagina
200 x 265 mm
+ 5 mm overfill

1/2 pagina liggend
200 x 132,5 mm
+ 5 mm overfill

1/2 pagina staand
100 x 265 mm
+ 5 mm overfill

1/3 pagina liggend
67 x 265 mm
+ 5 mm overfill

1/3 pagina staand
200 x 88 mm
+ 5 mm overfill

Frequentie 4 x per jaar + specials
Tarief € 8,95 per editie
Digitaal € 4,95 per editie
Abonnement € 39,95 per jaar
Abonnement digitaal € 24,95 per jaar
Totaal bereik 259.000
Oplage print 59.000 exemplaren
Meeleesfactor 2,7 keer

Digitale edities 
Readly read.clipboardmedia.nl 18.500+
Website 42.000 bezoekers 
Nieuwsbrieven 19.000+ openingsrate 29,8%
Aantal impressies 
social media per kwartaal  
(Twitter, LinkedIn, Facebook)  149.000

*  The Content Group & Clipboard Media & Content is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor niet correct geplaatst materiaal. 
Advertentiemateriaal dient tijdig (zie aanleverdatum) aangeleverd te worden conform genoemde richtlijnen welke te vinden zijn op 
www.senefelder.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd volgens de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie 
van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. Alle voorgaande prijs/tarieflijsten komen hiermee te vervallen.



Clipboard Media & Content
Delftweg 147 

2289 BD Rijswijk, Nederland 

Tel +31(0)15-7600700 

Fax: +31(0)15-7600760 

info@clipboardmedia.nl 

www.clipboardmedia.nl

Uitgever
Linda Oenema

linda@clipboardmedia.nl

Tel: +31(0)15-7600.700

Sales
sales@clipboardmedia.nl

Tel: +31(0)15-7600.771

Redactie
Aimée van Vuuren

Christel de Wolff

Nina Oomen, Eva Meily

Tel: +31(0)15-7600.700

Vormgeveing
Leroy de Roo, Ron de Vos

Traffic
traffic@clipboardmedia.nl, Tel: +31(0)15-7600.700

Drukkerij
Senefelder Misset, Doetinchem

Distributie Benelux
Betapress BV, AMP Brussel

MKB Proof is een uitgave van 
Clipboard Media & Content
Delftweg 147
2289 BD Rijswijk, Nederland
Tel: +31(0)15 7600.700
info@clipboard-publishing.nl
www.clipboard-publishing.nl
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