VASTGOED ADVISEUR

SAMEN STERKER. DAAR GAAN WIJ VOOR.

MEDIA KIT 2021

DOELGROEP, OPLAGE EN VERSPREIDING
VBO-leden en stakeholders ontvangen zes keer per jaar een nieuwe
editie van Vastgoed Adviseur. Het vakblad voor makelaars en taxateurs
is informatief, opiniërend en prikkelend.

Het magazine wordt in een oplage van minimaal 2.500 exemplaren
verspreidt. Ontvangers zijn bijna 1.300 VBO-leden, cursisten opleiding
makelaar/taxateur, hypotheekverstrekkers, regionale en landelijke
overheid, Tweede Kamerleden, assurantiekantoren, verzekeraars,
opleidingscentra, andere brancheverenigingen en stakeholders.

BLADFORMULE

Minimaal 36 pagina’s met inspirerende longreads,
korte updates uit de vereniging en boeiende artikelen
uit de sector en de politiek. Discussies worden niet
uit de weg gegaan en experts durven hun visie te
delen over onderwerpen die de vastgoedsector
raken. Natuurlijk ontbreken ook de praktische tips
voor de dagelijkse praktijk niet en wordt er een
blik geworpen op de toekomst van het vak.

VASTE RUBRIEKEN

Elke editie van Vastgoed Adviseur bevat een
mix van verschillende (terugkerende) rubrieken
met uiteenlopende onderwerpen, zoals:
• Ondernemen
• Uit de markt
• Uit de vereniging
• De uitspraak
• Innovatie
• Een warm welkom
• Uit de politiek
• Marketing & Sales
• Stel je voor
• Column’s
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ADVERTEREN IN VASTGOED ADVISEUR

Advertorial

In het magazine is er beperkt ruimte voor advertenties, maar we
bieden relevante partijen wel de mogelijkheid om onder de aandacht
te komen van minimaal 2.500 professionals in deze sector.

Maximaal een advertorial per editie. De advertorial
bestaat uit circa 350 woorden, aangevuld met
logo en beeldmateriaal van adverteerder.

Planning 2021

Inserts
EDITIE		AANLEVEREN MATERIAAL			

Maximale afmeting A5 en niet zwaarder

VERSCHIJNING

Februari/ Maart		

03-02-2021			 24-02-2021

April/ Mei		

31-03-2021			 21-04-2021

Juni/ Juli		

02-06-2021			 23-06-2021

Augustus/ September		

04-08-2021

Oktober/ November		

06-10-2021			 27-10-2021

December/ Januari 2022		

01-12-2021			 22-12-2021

dan 15 gram per stuk.
AANLEVERADRES

Drukkerij Damen
O.v.v. insert Vastgoed Adviseur

25-08-2021

Leemansstraat 7, 4251 LD Werkendam
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Tarieven

*Alle data onder voorbehoud.

Technische gegevens

TARIEVEN FORMAAT

1 X PLAATSING		

3 X PLAATSING		

6 X PLAATSING

1 / 1 pagina

€

1.035,-

€

984,-

€

932,-

1 / 2 pagina

€    

579,-

€

550,-

€

521,-

1 / 4 pagina

€    

355,-

€

338,-

€

320,-

Advertorial

€     950,-		
n.v.t.		n.v.t.

Insert

€

1.250,-

€

999,-		n.v.t.

PAPIERSOORT:

Novatech matt

BLADSPIEGEL:

A4 210 x 297 mm

INDIEN ADVERTENTIES AFLOPEN 5 MM RONDOM.

Formaat

1 / 1 staand
1 / 2 liggend

BREEDTE HOOGTE

210 x
185 x

297 mm
132,5 mm

*Alle tarieven zijn exclusief b.t.w.

Toeslag speciale plaatsen:
Omslag 2 of 3
Omslag 4

+ 15%
+ 35%

Informatie en beschikbaarheid

Weten wat de mogelijkheden zijn of meteen
jouw ruimte reserveren in Vastgoed Adviseur?
Neem contact op met Sandra Kers voor een
advies op maat: sandra.kers@vbo.nl.
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OVER VBO
VBO is de onafhankelijke brancheorganisatie van makelaars, taxateurs
en verhuurbemiddelaars. Wij strijden voor een stabiele vastgoedmarkt.
Daarom brengen we belanghebbenden en belangen in die markt bij
elkaar. Omdat wij geloven dat die het beste functioneert als iedereen
in openheid en gelijkwaardigheid samenwerkt. Zo sturen we met
en voor onze leden continu aan op verandering en verbetering. En
daarom bieden we onze leden de kennis en tools waarmee ze hun
klanten het best kunnen bedienen. Zodat iedereen profiteert van een
goed functionerende woning- en vastgoedmarkt: Kopers en verkopers.
Huurders en verhuurders. Projectontwikkelaars en overheden
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