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Roularta Custom Media realiseert 
‘N-PEOPLE’ voor Nestlé 

 
 
Nestlé Benelux wendt zich tot Roularta Custom Media voor een drastische restyling en 
de realisatie van zijn personeelsmagazine. Het blad kreeg een nieuwe titel,                 
‘N-PEOPLE’, en een volledig nieuw redactioneel en grafisch concept. Roularta Custom 
Media zal het personeelsblad drie keer per jaar realiseren op 20 pagina’s en            
2.500 exemplaren in keerdruk (Nederlands en Frans). De eerste editie van ‘N-PEOPLE’ 
werd half juni aan de medewerkers van Nestlé Benelux bezorgd. 
 
Vanaf juni realiseert Roularta Custom Media voor Nestlé Benelux het personeelsmagazine 
‘N-PEOPLE’. Nestlé Benelux had al een blad voor de eigen medewerkers (’N van Nestlé’). 
Roularta Custom Media screende dat magazine, tekende een grondige restyling uit en gaf 
het een nieuwe naam. 
 
‘N-PEOPLE’ spitst zich toe op de medewerkers van Nestlé Benelux, hun projecten, 
activiteiten en realisaties. Het blad wordt niet alleen gemaakt voor, maar ook in 
samenwerking met de personeelsleden van Nestlé Benelux. Daarmee past Roularta Custom 
Media het principe van de user generated content toe. 
 
Het magazine brengt de medewerkers van Nestlé Benelux bedrijfsnieuws zoals de 
uitbreiding van het Nestlé-gamma, de events en de voorstelling van nieuwe personeelsleden. 
De doelgroep krijgt deze informatie geserveerd in een nieuw lay-outconcept, dat de 
leesdynamiek optimaliseert. Ook de nieuwe methodiek van onderwerpkeuze en de inkorting 
van de tekstvolumes moet de lezers meer en directer aanspreken. 
 
Roularta Custom Media pakte ook de taalmix binnen het magazine radicaal aan. Gezien de 
tweetalige werkomgeving reikte Roularta Custom Media Nestlé Benelux het concept van de 
tête-bêche of keerdruk aan. Daarmee worden de 10 Nederlandstalige pagina’s volledig 
gescheiden van 10 pagina’s in het Frans, wat het leescomfort aanzienlijk verhoogt. 
 
Behalve voor het concept en de redactionele (inclusief grafische) realisatie, zorgt Roularta 
Custom Media ook voor de druk van ‘N-PEOPLE’. 
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