Verschijnt als bijlage bij Cobouw op woensdag 12 april 2017

Special

Woningbouw
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 Woningbouw wordt ook
gepubliceerd op Cobouw.nl en in de Cobouw-app.
Extra hoge oplage: Cobouw Woningbouw wordt ook
verzonden aan de abonnees van de Architect.
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 Woningbouw verschijnt op 12 april 2017,
sluit voor advertenties op 24 maart 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

Toeslag advertorial € 750,Reserveer nu uw plek in de
Cobouw Woningbouw

€ 3.930,€ 2.160,€ 1.350,€ 675,-

De bouw trekt weer aan en de eerste sector waar dat goed
merkbaar is, is de woningbouw. Wat betekent die toenemende
bouwproductie en hoe is die groei over de verschillende woningbouwsegmenten verdeeld? In de Cobouw Special Woningbouw
wordt niet alleen het groeiende werkveld besproken, maar komen
ook trends aan de orde.
Met een steeds mondiger woonconsument – in een steeds groter
percentage van de projecten is dat ook de opdrachtgever –
verandert niet alleen de vraag in de markt, maar ook de wijze
van communicatie. Bouwbedrijven en toeleveranciers zullen daar
op in moeten spelen, om deze relatief nieuwe beslissers in het
bouwproces voldoende informatie te geven om de juiste projectpartners en producten te kiezen.
Projecten waarin de samenwerking net even anders loopt of
waarin het ontwerp en bouwproces vernieuwende elementen
hebben: u leest het in de Cobouw Special Woningbouw.
Wat zien bouwbedrijven en toeleveranciers zelf als trends?
Wat is uw verhaal als het gaat om woningbouw anno 2017?
Vertel het in de Cobouw Special Woningbouw!

INTERESSE IN DEELNAME?

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

Voor de Cobouw Special Woningbouw is er samenwerking met de Architect:

