
ZHRLM
HAARLEMSE ZAKENGLOSSY

SAMENWERKING 
HRLM Z EN KENNEMER BUSINESS 

Van en voor ondernemers, werkgevers en bedrijven in de regio Haarlem. 
Dat is waar Kennemer Business zakennetwerk en HRLM Z Haarlemse zakenglossy beide voor staan. 

Met als doel de zakenwereld een breder pakket van businesscommunicatie te bieden zijn ze een marketingsamenwerking 
aangegaan. Op basis van synergie en vertrouwen weten ze elkaar te vinden. Het is geen fusie of overname, 

maar vooral het bundelen en benutten van elkaars sterke diensten. 

Uitgebreide keuze
Deze samenwerking betreft de nieuwe HRLM Z (het businesszusje van HRLM stadsglossy) en de zakenevenementen van 
Kennemer Business (inclusief de Haarlemse Ondernemers Prijs en de Haarlemse Prinsjesdag Lunch). De ondernemers Jeannette 
Eversen en Rob Wieleman geloven er in dat het bedrijfsleven het meest gebaat is bij een uitgebreide en eigentijdse keuze voor 
zakelijke businesscontacten en marketingcommunicatie (live, druk en digitaal). Kennemer Business en HRLM Z bieden samen een 
breed en (bewezen) effectief pakket aan. 

Concrete voordelen 
Kennemer Business zakennetwerk gaat haar leden en partners extra voordelen bieden voor deelname in het zakenmagazine:  

• 20% korting op de advertentietarieven van HRLM Z. 
• HRLM Z zal in elk nummer ruimte bieden aan het netwerk- en evenementennieuws van Kennemer Business. 
• Partners en adverteerders van HRLM Z krijgen tijdig uitnodigingen voor de Kennemer Business-netwerkevenementen.
• Voor elke editie van het magazine organiseren en publiceren HRLM Z en Kennemer Business ‘Het Gesprek’, een gesprek tussen 
ondernemers over een concreet thema; in dit nummer over duurzaam ondernemen (pagina’s 84 t/m 88).

Als het in de planning haalbaar is, dan is de lancering van elke editie van HRLM Z tijdens een van de drukbezochte 
zakenevenementen; nummer 1 tijdens de Lente Borrel (Parnassia aan zee) en dit nummer tijdens de Kastanje Borrel 
(Villa Westend).

CONTACT
Neem vandaag nog contact op voor samenwerking, zichtbaarheid, netwerken en marketingcommunicatie!

HRLM Z :  
HRLM Uitgevers bv, Jeannette Eversen, 06 2121 2692 en jeannette@haarlemse-stadsglossy.nl

Kennemer Business zakennetwerk:
Rob Wieleman, 06 4619 5828 en rob@kennemerbusiness.nl

www.hrlm-online.nl 
www.kennemerbusiness.nl
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