Verschijnt als bijlage bij Cobouw op woensdag 27 september 2017

Special

Brandveiligheid
UW VOORDELEN:
Bereik: Cobouw print bereikt circa 10.000 lezers,
Cobouw.nl bereikt 190.000 unieke bezoekers per
maand. Cobouw is daarmee de grootste portal voor
de bouw. Cobouw Special Brandveiligheid wordt ook
gepubliceerd op Cobouw.nl en in de Cobouw-app.
Extra hoge oplage: Cobouw Special Brandveiligheid
wordt ook verzonden aan de abonnees van de
Installatiejournaal en Brandveilig.com.
Traffic naar uw website: Uw presentatie of verhaal
op Cobouw.nl bevat een link naar uw website.
Nieuwsbrieven: Cobouw Specials worden ondersteund door twee digitale thema-nieuwsbrieven.
U kunt gratis persinformatie aanleveren.
Multimediaal: Cobouw biedt u multimediale communicatiemogelijkheden op maat.
Extra: kies voor extra bereik en combineer uw
interview of presentatie met een banner in de
dagelijkse nieuwsbrief van Cobouw.

SPECIFICATIES:
Cobouw Special Brandveiligheid verschijnt op 27 september 2017, sluit voor advertenties op 13 september 2017.
1/1 pagina full colour
1/2 pagina full colour
1/4 pagina full colour
1/8 pagina full colour

266x398 mm
266x190 mm
130 x 190 mm
130 x 94 mm

€ 3.930,€ 2.160,€ 1.350,€ 675,-

Toeslag advertorial € 750,Reserveer nu uw plek in de Cobouw Special
Brandveiligheid.

Een gevoel van veiligheid is een groot goed. Voor gebouwen
gelden brandveiligheidseisen, maar hoe zichtbaar zijn deze. En in
geval van een calamiteit: hoe worden gebruikers en hulpdiensten
geïnformeerd? Gebouwautomatisering en brandveiligheid: met
dit onderwerp gaat de redactie zeker onderwerpen uitzetten voor
de Cobouw Special Brandveiligheid.
Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende
bouwtypen en brandveiligheid. Met welke ingrepen kunnen
publieke gebouwen zichtbaar brandveiliger worden gemaakt.
En wat als een deel van de gebruikers minder valide of moeilijk
stuurbaar is (denk aan zorg- en schoolgebouwen). Efficiënte
signaleringsystemen en – procedures, maatwerk als het gaat om
interne en externe communicatie: veiligheid creëren heeft net zo
veel te maken met techniek als met menselijke reacties.
Dat maakt dit vakgebied uitermate boeiend: lees erover in de
Cobouw Special Brandveiligheid.

INTERESSE IN DEELNAME?

Neem contact op met Najia El Zoulali, +31(0)88 584 08 22.
Of mail naar NajiaElZoulali@vakmedianet.nl.

Voor de Cobouw Special Brandveiligheid is er samenwerking met Installatiejournaal en Brandveilig.com.

