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WATT media is a new kid in town.

In deze mediakit lees je wie we zijn,

waarom we er zijn

en hoe ook jouw merk de toon kan zetten. 

Lees vanaf pagina 20 onze adverteermogelijkheden 

voor jou.

WATT
VOOR
JOU?
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WATT Media is de spiegel van regio Brainport.

Brutaal en relevant.

Neemt geen blad voor de mond 

en kijkt recht in de ogen van ondernemers.

Lees hun gedachten,

dromen en nachtmerries.

Het eerlijke verhaal.

Geniet van de werkelijkheid.

Keihard.

WAT
IS

WATT?
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De energie van de regio raakt alle zintuigen.

Daarom staan we elke dag aan.

En zijn onze oren en ogen 24/7 open.

Net als onze media.WATT
IS

OVERAL

 WATT hoort.

 WATT leest.

 WATT kijkt.

 WATT deelt.

 WATT beleeft.

 WATT mag.

WATT spreekt alle talen van de regio.

De technische en creatieve,

maatschappelijke en commerciële 

en de taal van grenzeloze ambities.

Daarom verschijnt WATT magazine in zowel 

een Nederlandse als in een Engelse versie.
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WATT is erop gebrand

om de energie van de regio door te geven.

De bevlogenheid van jonge honden, 

de onbegrensde ambities van expats,

de denkkracht van strategen,

de vakliefde van ambachtslieden 

en het verlangen van starters.

WATT vangt hun vuur 

en deelt de vonken.

WIE
WATT

WAAROM
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WATT is er voor en door 

de regio Brainport.

Voor iedereen die onderneemt 

en buitengewoon nieuwsgierig is. 

Voor degene die over de grenzen kijkt 

en niet wacht op de actualiteit.

WATT is er voor iedereen die stilstaat 

bij de mensen áchter de merken.

Omdat we willen weten wat ze beweegt.

WATT
LEEFT
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Geen glossy successtory’s,

maar eerlijke verhalen. 

Recht voor z’n raap.

WATT Magazine 

is diepzinnig qua inhoud, 

luchtig in design

en direct in beeld en taal.

Want alleen eerlijke content 

vertelt het échte verhaal. 

Van elke ondernemer.
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IMPACT

De impact van de regio is overal voelbaar. 

WATT gaat op zoek naar de bron. 

NETWERK

WATT graaft in verwachte en onverwachte netwerken. 

Want netwerken verbreden, verrijken en verbinden.

STRATEGIE

Strategisch ondernemen, is durven kiezen en kleur bekennen. 

WATT deelt de kracht van deze slimme keuzes.

LOCALS 

Locals vormen het DNA van de regio. 

WATT duikt in de verhalen van deze ondernemers. 

PERSOONLIJK

WATT zoekt naar drijfveren en ambities. 

We zijn benieuwd naar de mensen áchter de merken.

GRENSVERLEGGEND

De energie van de regio kent geen grenzen. 

Daarom gaat WATT verder waar velen stoppen.  

INHOUD
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WATT ligt op de stoel van deelauto’s,

bij elke co-workspace en campus,

in de lobby en kamers van hotels,

op de keukentafel van thuiswerkers 

en in handen van eindbeslissers.

WATT is daar waar de ondernemer is.

Je komt ons vanzelf tegen. 

WAAR
IS

WATT?
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Hoe puurder, hoe relevanter. 

En hoe rauwer, des te harder we binnenkomen.

Daarom vragen we stevig door.

Totdat de ziel blootligt.

En soms zelfs een zenuw.WATT
RAAKT
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Hoe sterk is jouw merk?

WATT verkoopt geen advertentieruimte,

maar communicatiekracht. We dagen je uit om tot de kern 

van je boodschap te komen.

WOORD ADVERTENTIE

Hoe sterk is jouw merk aan de hand van 1 kleur, 

max 3 woorden? Wij dagen je uit! Enkele pagina: e 1.450WATT
ADVERTEERT

ANDERS
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WATT
MAAKT 

ZICHTBAAR

UITGELICHT

Zet jouw bedrijf in de spotlights met deze fotospread! 

Geen commercieel praatje, maar een authentiek verhaal over 

jouw organisatie. Dubbele pagina: e 2.450 (incl. foto en redactie)

MERK ADVERTENTIE

Hoe sterk is jouw merk aan de hand van maximaal 3 woorden 

en 1 foto? Dubbele pagina: e 2.450

  



25

WATT
IN

CIJFERS

WATT Magazine

• Uitgever: 24 uur in bedrijf

• Productie: PreVision

• Vertaling: Interlingo

• Verschijningsfrequentie: 3 keer per jaar + evt. special

• Abonnementsprijs: e 40

• Prijs losse editie: e 15

Verschijningsdata

2021: 9 juli en 19 november 

2022: 18 maart, 17 juni en 18 november

WATT Podcast + Video

Zendt wekelijks via Spotify en YouTube uit met een 

gevarieerd programma en diverse sprekers.

WATT Social 

LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook en Clubhouse: 

25.000 volgers

WATT Books

We geven boeken uit om ondernemers te boeien. 

WATT Events

De events zijn gekoppeld aan de verschijning van 

WATT Magazine en de uitzendingen van Podcasts en Video. 



WIJ
ZIJN 
WATT

WATT Magazine is een initiatief van 24 uur in bedrijf, 

hét ondernemersplatform van de regio Brainport. 

Wij halen ondernemersverhalen en maken media-

producten om op te vallen, te informeren en te 

inspireren. Wij gaan voor creativiteit, originaliteit en 

kwaliteit. 

Wij zien onszelf niet als brengers van het nieuws, 

maar als vertolkers van unieke verhalen. Wij blijven 

nadenken over nieuwe vormen waarmee wij onze 

content voor het voetlicht kunnen brengen. 



WATT
NU?

Een goed gesprek over jouw zichtbaarheid in WATT Media? 

Neem contact op met:

Petra van Veldhuizen  > 06.40 23 04 43 

Achtseweg Zuid 153B | 5651 GW Eindhoven

Strijp-T  |  gebouw TQ  |  begane grond  |  ingang 3

sales@watt-media.nl 

www.watt-media.nl


