Verschijnt als bijlage bij Cobouw op woensdag 15 maart 2017

Special

JURIDISCH

UW VOORDELEN:
Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie in de
bouw? Advocaten en juristen die zich op de bouwwereld richten, weten wat er
speelt en vertellen hun verhaal.
Deelnemen aan deze Special betekent dat een Cobouw-redacteur een interview komt afnemen en u in een apart artikel een eigen zaak of onderwerp kunt
toelichten: deze verhalen worden naast elkaar gepubliceerd. Alle artikelen en
interviews uit de Special worden integraal doorgeplaatst op Cobouw.nl.
In de 2016-editie van Cobouw Juridisch ging het vooral over de veranderingen
in de Omgevingswet, over de vrijheid in handelen van gemeenten en bouwpartijen. Ook in 2017 zal daar aandacht voor zijn en worden de ontwikkelingen
rond de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw toegelicht. De juridische positie
van bouwbedrijven: nieuwe wetten, nieuwe regels, andere verantwoordelijkheden: juridische experts worden uitgenodigd om hun visie daarop te geven.
De bouw heeft uw expertise nodig! Vertel erover in Cobouw Juridisch.

SPECIFICATIES:

Adverteren is ook mogelijk volgens de reguliere tarieven van Cobouw Specials.
Kies voor extra bereik en combineer uw deelname
met een banner of advertorial in de dagelijkse
nieuwsbrief van Cobouw à 		
€ 395,-.

circa 10.000 lezers, Cobouw.nl
bereikt 190,000 unieke bezoekers
per maand. Cobouw is daarmee het
grootste portal voor de bouw.
n Cobouw Juridisch wordt ook
gepubliceerd op Cobouw.nl en in de
Cobouw-app.
n Traffic naar uw website: uw
presentatie of verhaal op Cobouw.nl
bevat een link naar uw website.
n Nieuwsbrieven: Cobouw Specials
worden ondersteund door 2 digitale
nieuwsbrieven op thema. U kunt
gratis persinformatie aanleveren.
n Multimediaal: Cobouw biedt u
multimediale communicatiemogelijkheden op maat. Vraag naar alle
mogelijkheden!

Verschijnt op 15 maart 2017;
sluit voor advertenties en artikelen op
20 februari 2017.
U kunt deelnemen met een interview door een
Cobouw-redacteur, gecombineerd met een pagina
waarop u een zaak, wet of uitspraak kunt toelichten.
Uw reserveert daarmee twee pagina’s in deze Cobouw
special voor het bedrag van slechts
€ 3.930,-

n Bereik: Cobouw print bereikt

INTERESSE?

Neem contact op met Jetvertising, Rob Koppenol,
070 - 399 00 00. Of mail naar rob@jetvertising.nl.

