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Roularta geeft Ernst & Young nieuwe impuls. 
 
Vanaf dit jaar vertrouwt Ernst & Young België de realisatie van zijn corporate 
magazine impulse toe aan Roularta Custom Media. Met dit magazine, dat de 
kernwaarden van de organisatie uitstraalt, richt Ernst & Young zich al zes jaar tot de 
absolute top van de Belgische ondernemers.  Ernst & Young koos voor Roularta 
Custom Media op basis van een zowel inhoudelijk als vormelijk voorstel dat de 
evolutie van het magazine gestaag verder zet.   
 
Ernst &Young is een internationale dienstverlener, gespecialiseerd in accountancy, audit, 
advisory en transacties- en belastingadvies. Wereldwijd telt de onderneming ruim       
167.000 medewerkers en kantoren in 140 landen. In veel landen is Ernst & Young sterk 
lokaal verankerd. Een eigen magazine versterkt  de nationale identiteit van die afdelingen. 
 
Het corporate magazine impulse richt zich tot de absolute top van de Belgische 
ondernemers. Het blad brengt de expertise van Ernst & Young op een inspirerende en 
fascinerende wijze onder de aandacht. Het magazine bevat ook testimonials over best 
practices door externe professionals. De snedige redactie en frisse vormgeving van de 
artikels maken de materie opvallend toegankelijk.  
 
Het magazine draagt de kernwaarden van Ernst & Young hoog in het vaandel en geeft de 
organisatie een eigen gezicht. Als cruciaal instrument in de communicatiemix brengt het 
tijdschrift een breed scala actuele onderwerpen die creatief denken en innovatief 
ondernemen een extra impuls geven.  
 
Met een frequentie van tweemaal per jaar en een gedrukte oplage van 20.000 exemplaren 
bereikt het magazine impulse in beide landstalen het gros van de Belgische ondernemers. 
Roularta Custom Media tekent voor contentmanagement, redactie, fotografie, lay-out, 
prepress, druk en distributie.  
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