Signalering van
thema’s in de
watersector

Planning & Tarieven 2018

Redactionele formule
Waterbranche Trends & Visies is een onafhankelijke uitgave
voor waterprofessionals. Het signaleert en belicht 2x per jaar
de belangrijkste thema’s binnen de watersector.
Specialisten met een uitgesproken visie komen aan het
woord en geven zodoende een goed beeld van de ontwikkelingen en de toekomst van de Nederlandse watersector.

Tevens wordt Waterbranche editie 01 verspreid op Aqua
Nederland (13 t/m 15 maart) in Gorinchem.

Online en offline adverteren
Waterbranche Trends & Visies gelooft in de gebundelde
kracht van offline en online adverteren. Op die manier is het
bereik en de impact van de boodschap het meest optimaal.
Zowel online als offline bieden we commerciële en redactionele mogelijkheden om de exposure te maximaliseren.

Tevens bevat iedere uitgave van Waterbranche een
bedrijvenindex van de Nederlandse watersector gekoppeld
aan de website www.waterbranche.nl.

Lezersprofiel
Waterbranche Trends & Visies richt zich op waterprofessionals
bij o.a. gemeenten, provincies, Rijk, waterschappen, ingenieursbureaus, universiteiten en opleidingsinstituten.

Verschijningsdata 2018 Print
Editie

Thema

Sluiting

Verschijning

1

Water en bedrijf

23 februari

9 maart

2

Water en R&D

4 oktober

18 oktober

Statistieken
2 x per jaar, oplage 2.500 exemplaren

Waterbranche.nl
Online adverteren op waterbranche.nl
Soort
Full banner

Specificatie in pixels
468 x 60

Tarief €
750 per jaar

750 per jaar
(gratis voor adverteerders
vanaf 1/1 pagina)

Bedrijfsprofiel

• Full Banner
Uw full banner wordt getoond op de homepage en/of
achterliggende pagina’s. Uw banner kan getoond worden in
een carrousel van maximaal 3 banners.

• Bedrijfsprofiel
Opname van uw naw-gegevens (inclusief telefoonnummer,
website, e-mailadres), bedrijfslogo (200 x 200 pixels) en
bedrijfsomschrijving (150 woorden, maximaal 2
e-mailadressen) en maximaal 8 links naar documenten/
whitepapers op de website van uw bedrijf. Tevens plaatsen
wij uw logo in de adressenindex.

Advertorials en banners
Specificaties online banners
Website
Bestandstype

jpg, gif, animated gif, html5

Kleurmodus

RGB

Resolutie

72 dpi

Maximaal formaat

99 kb

Landingspagina

webadres opgeven

Adverteren Print en online
Formaat

Specificatie b x h (mm)

Tarief €

2/1 pagina FC *)

420 x 297(excl. 3 mm afloop)

2.750

1/1 pagina FC*)

210 x 297

1.990

1/2 pagina FC liggend

185 x 133

1.250

1/2 pagina FC staand

90 x 272

1250

Strookadvertentie adressenindex
+/- 8 x 1/8 pagina FC

210 x 29

1.875 per uitgave

Bedrijfsprofiel

750 (gratis voor adverteerders
vanaf 1/1 pagina)

*) Tevens online adressenindex- en bannerplaatsing

Aanleveren advertentiemateriaal

Aanleveren bijsluiters

Voor het aanleveren van print advertentiemateriaal gebruikt
u de Ad | Portal. Vanuit de Ad | Portal ontvangt u een e-mail
met het verzoek om uw advertentiemateriaal in te leveren.
Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/ongewenste e-mail
folder terecht komen.

Aantal: Gelijk aan oplage
Afwerken: Handzaam in dozen verpakt
Deadline: Uiterlijk 6 werkdagen voor verschijning
Aanleveradres:
Veldhuis Media BV
T.a.v. Theo Nitrauw
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
O.v.v.: Afzender, titel van het blad en editie

Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen levert u in bij traffic@archermedia.nl. U ontvangt hiervoor een
verzoek vanuit de afdeling Traffic.

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Uitgeverij

Vakbladen.com
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

Uitgever

Roeland Dobbelaer

Redactie

Vakbladen.com
afd: Waterbranche
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

Hoofdredactie Jan Spoelstra, MSc.
j.spoelstra@betapublishers.nl

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

Advertentie-exploitatie Archer Media
René de Wit
r.dewit@archermedia.nl
(088) 226 66 53
Aanleveren materiaal

Afdeling traffic
traffic@archermedia.nl
(088) 644 06 54

Abonnementen

Mijntijdschrift.com
Artemisweg 101
8239 DD Lelystad
info@mijntijdschrift.com

