
INFORMATIEKIT

Wat doen wij:

• Advertentie acquisitie

• Marketingstrategieën

• Traffic 

• Financiële administratie

• Ontwerp van logo, huisstijl, flyers, folders, brochures

• Ontwerp lay-out & opmaak tijdschriften

• Ontwerp sociale media uitingen & onderhouden sociale media

• Ontwerp & onderhouden websites



Zadkine Media is een onafhankelijk mediabedrijf; opgericht in 1992, dat zich richt op de 

advertentieverkoop en afhandeling hiervan. Wij beschikken over vormgevers, die naast de opmaak van 

uw advertentie, u ook graag willen helpen bij de visuele ontwikkeling van o.a. flyers, brochures, logo’s, 

visitekaartjes of een totale huisstijl. Een sociale media campagne, websites of mailings kunnen wij ook voor 

u verzorgen.

Zadkine Media

Contact

Zadkine Media B.V.
Plein Eendragt 11b
3111 AR Schiedam

tel: 010 - 43 69 124
Email: info@zadkinemedia.nl

www.zadkinemedia.nl
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Advertentie Acquisitie
Wilt u uw advertentieverkoop uitbesteden? Wij hebben bijna 30 jaar ervaring en zijn een betrouwbare 

partner op gebied van advertentie acquisitie, zowel in print als online, maar ook tv- en radiocommercials 

vallen binnen onze werkzaamheden. Wij werken voor o.a. Custom Publishing, DPG Media, Head Office 

België, NRC Media, Newskool Media, One Business, Pijper Media en Schie TV / Schie FM

wat kunt u verwachten:

4 verkoop advertenties print & online

4 Verkoop tv- en radiocommercials 

 

Marketingstrategiën

Wij ontwikkelen voor u een doelgerichte marketingstrategie, waarin het genereren van nieuwe klanten 

centraal staat. Wij zijn op de hoogte van het gedrag van uw concurentie en adviseren u graag omtrent 

de te nemen stappen in de mediawereld, om uw onderscheidende boodschap uit te dragen.



Traffic

Wij nemen graag de traffic van mediaprojecten voor u uit handen.  De planning en voortgang  

van projecten wordt scherp op toegezien. De traffic zal schakelen tussen meerdere partijen om het hele 

proces soepel te laten verlopen.

wat kunt u verwachten:

4 Maken van projectplanningen 

4 Contacten tussen adverteerders, drukkers & uitgevers 

4  kwaliteitscontrole

Financiële adminstratie

Van duizend nota’s naar één factuur

Facturatie en debiteuren zijn een tijdrovende klus, tijd die u misschien liever aan ondernemen besteedt? 

Wij nemen dit graag voor u uit handen!

wat kunt u verwachten:

4 Facturatie

4 Debiteurenbeheer 
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Sociale Media

Wilt u hoogwaardige en interessante berichten op uw Sociale Media kanalen? Wij creëren professionele 

Sociale Media berichten om een herkenbaar platform op te zetten voor uw onderneming. Wilt u weten 

wat er allemaal mogelijk is? Neem contact met ons op voor een Sociale Media plan speciaal op maat 

voor uw onderneming.

wat kunt u verwachten:

4 Een sociale media abonnement op maat voor uw onderneming  

4  Persoonlijk advies  

4  Opmaak van uw sociale media berichten, u levert uw materiaal aan,  

    en wij maken er een passende post van. 
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Deze data kunnen enigzins afwijken, daar wij nog in
afwachting zijn van defintieve deadlines! Volgt spoedig!

Onze dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het maken van advertenties/advertorials en rubrieks advertenties.  Heeft u geen 

campagne bij ons lopen voor één van de kranten of magazines, waar wij bij aangesloten zijn? Geen probleem, wij ontwikkelen ook  

graag een doelgericht vormgegeven advertentie daar buiten.

wat kunt u verwachten:

4 keus uit 3 ontwerpen 4  3 revisierondes 

Advertentie | Advertorial  
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Flyer | folder | Brochure Wilt u informatie verstrekken door gebruik van media als Flyer, folder of brochure, 

wij helpen u graag bij de visuele ontwikkeling hiervan.

wat kunt u verwachten:

4 Voorstel ad hand van uw voorkeuren 4  Totale uitwerking 4  3 revisierondes
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Logo  

Huisstijl

Eenheid en herkenbaarheid spelen hierbij een grote rol. De standaard huisstijl bestaat uit een logo, 

visitekaartje, briefpapier en envelop.

wat kunt u verwachten:

4 keus uit 3 ontwerpen per onderdeel 4  keus uit 3 kleurvarianten op het gekozen ontwerp v.h logo  

4  3 revisierondes per ondeel 

Een logo dient te zorgen voor een betere herkenning van uw organisatie. Het logo maken wij op 

zo’n manier dat het geschikt is om te gebruiken in diverse uitingen. Daarom is het belangrijk om een 

beeldmerk gestileerd te houden waardoor het bij klein en groot gebruik, een even krachtig beeld blijft.

wat kunt u verwachten:

4 keus uit 3 ontwerpen 4  keus uit 3 kleurvarianten op het gekozen ontwerp 4  3 revisierondes 


