hét jaarlijks ontmoetingsevenement
voor de vastgoedsector
Vastgoedmarkt 2017

Voor doelgerichte communicatie in de Vastgoedsector

Vastgoedmarkt is hét
medium
vastgoedprofessional
biedt multimediale
Vastgoedmarkt
is al
meer voor
dande40ambitieuze
jaar(!) een
waardevolle énenonderscheidende
nieuws- en vastgoedtools in commercieel onroerend goed. Al meer dan 40 jaar vertrouwen
communicatiespeler
in de vastgoedsector.
u zich
professioneel
presenteren
beleggers, financiers, ontwikkelaars,
makelaars en Wilt
adviseurs
op de
kwaliteit en actualiteit
van
bij
professionals in deZovastgoedsector?
Maak
dan kennis
de beslissers
vele
onzede
informatieverstrekking.
bereikt Vastgoedmarkt
maandelijks
ruimmet
22.000
in de
nationale
vastgoedsector.
multimediale communicatiemogelijkheden van Vastgoedmarkt.

meer informatie?
Neem dan contact op met:
Jan Vlastuin
Telefoon: 06-532 584 18
E-mail: janvlastuin@vakmedianet.nl
Jan informeert u graag over de
presentatiemogelijkheden van
Vastgoedmarkt voor, tijdens en na
de PROVADA.

ProVada

de
Vastgoed dagen
HetProfessionele
ontmoetingsevenement
voor de vastgoedsector
PROVADA is hét jaarlijks ontmoetingsevenement voor de vastgoedsector in
de RAI te Amsterdam. Gedurende de drie beursdagen treffen ruim 22.000
ontwikkelaars, beleggers, consultants, financiers, eindgebruikers en gemeenten
elkaar in een professionele omgeving van 20.000 m² om plannen, ideeën en
visies met elkaar te delen.
Vastgoedmarkt meets ProVada…
Als officieel mediapartner van PROVADA
is Vastgoedmarkt voor u een betrouwbare partner als het gaat om kwalitatief en
effectief bereik onder beslissers in de vastgoedwereld. De speciale PROVADA-editie
geeft u op 26 mei alle details over de beurs
en haar exposanten. Dit speciale magazine

wordt aan alle abonnees van Vastgoedmarkt
verzonden, is zichtbaar in de Vastgoedmarkt app en in een extra oplage verspreid
op de beurs. Vastgoedmarkt heeft verschillende pakketten samengesteld waarmee u
uw deelname aan de branche en aan uw relaties kunt communiceren.

Vastgoedmarkt
biedt de Volgende
multimediale
mogelijkheden:
þ PROVADA special
(div. mogelijkheden)
þ Beursplattegrond
(bij Vastgoedmarkt
+ los op PROVADA)
þ Vastgoedmarkt.nl
þ E-mailnieuwsbrief
Vastgoedmarkt
þ Ontbijtnieuws met
Vastgoedmarkt Video

Vastgoedmarkt/ProVada 2017
ProVada sPecial
Verspreiding: Abonnees Vastgoedmarkt,
in de Vastgoedmarkt app
en tijdens de PROVADA
data
Verschijnt:
26 mei 2017
1 mei 2017
Aanleveren:
28 april 2017
Reserveren:
formaten
Bladspiegel:
Zetspiegel:
Aflopend:
Spread:
Spread:

adVertentiemogelijkheden
A. Spread f.c.:
B. 1/1 pag. f.c.:
C. 1/2 pag. f.c. (200 x 130 mm):
D. 1/4 pag. f.c. (200 x 63 mm):
E. 1/4 pag. f.c. (95 x 130 mm):

220 x 297 mm
200 x 270 mm
230 x 307 mm
(incl. 5 mm afsnede en snijtekens)
450 x 307 mm (Aflopend)
(incl. 5 mm afsnede en snijtekens)
420 x 270 mm (Zetspiegel)

toeslagen
Pagina 5 (naast voorwoord):
Pagina 6 (naast inhoudsopgave):
Cover 3 (binnenkant achterpagina):

€ 8.500
€ 6.000
€ 3.500
€ 2.000
€ 2.000
30%
30%
30%

beurs Plattegrond
Deze handige plattegrond met opvallende
advertentieblokken ligt op de PROVADA.
Ook wordt een gevouwen exemplaar meegestuurd
met de PROVADA special van 26 mei.
Beursbezoekers gebruiken de plattegrond bij hun
voorbereiding van hun beursbezoek.
Aanleveren materiaal:
Uiterlijk reserveren:
Formaat blok:
Speciale blokposities plattegrond:
Tarief:

1 mei
28 april
80 x 80 mm
30%
€ 1.095

combinatiePakketten
Pakket 1:
•
•
•

Blokadvertentie plattegrond
logo bij stand op plattegrond
1/2 pag. f.c. (liggend) in magazine

€ 3.750

Pakket 2:
•
•
•

Blokadvertentie plattegrond
logo bij stand op plattegrond
1/1 pag. f.c. in magazine

€ 6.250

Vastgoedmarkt/ProVada 2017
VASTGOEDMARKT ONTBIJTNIEUWS
Vastgoednieuws
2, 3 en 4 juni 2015

uw Voordelen

• Logo bedrijf zichtbaar tijdens het nieuws.

tijd dagelijks
09:30 - 10:00
ontbijtnieuws

Vastgoedmarkt/ProVada
Vastgoedmarkt/ProVada

• I nterview van 10 minuten tijdens het
Vastgoedmarkt nieuws.

Vastgoednieuws 2, 3 en 4 juni 2015
Vastgoednieuws 2, 3 en 4 juni 2015
tijd dagelijks
tijd dagelijks
09:30
- 10:00
09:30
- 10:00
ontbijtnieuws
opzet
ontbijtnieuws
Iedere dag presenteert de hoofdredacteur van Vastgoedmarkt, het ‘Vastgoedmarkt nieuws’. Hierbij neemt hij het
belangrijkste vastgoednieuws door en interviewt hij
elke dag 2 gasten. Het nieuws wordt gefilmd en op de
website van Vastgoedmarkt geplaatst.
opzet
opzet
tarief: € 4.250

• K
 orte video-impressie op de beursvloer van
uw stand en een kort interview over de
PROVADA.
• A
 lgemene advertentie in Vastgoedmarkt
editie juli als aanjager naar de filmpjes met
uw logo.
• U
 ontvangt de video-impressies van het
interview tijdens het Vastgoedmarkt nieuws
én van het interview op uw stand voor
eigen gebruik.

Ronde tafel sessie op de Provada
Vastgoedmarkt.nl
Samen
met Vastgoedmarkt creëert u een ronde tafel sessie op de Provada. Maximaal 45 minuten bespreekt
advertenties
ubereik
met de door u gekozen tafelgasten interessante thema’s.
De ronde tafel kan worden geleid door iemand
Unieke
bezoekers
per
maand:
30.000
Full
size wordt
banneruw
(468
x 60tafel
px):sessie aangekondigd
CPM € 40
tarief:
€ 4.250van Vastgoedmarkt. In de diverse communicatie
van de redactie
ronde
tarief:
€
4.250
Pageviews
per maand:
Leaderboard (728 x 90 px):
CPM € 65
zoals
bijvoorbeeld
in de Provada Special. 130.000
Large
Rectangle
(336
x
280
px):
CPM € 65
Prijs op aanvraag.
Vastgoedmarkt.nl
Vastgoedmarkt.nl
bereik
bereik
nieuwsbrief
Vastgoedmarkt
Unieke
bezoekers
per maand:
30.000
Unieke
bezoekers
per maand:
30.000
bereik
Pageviews per maand:
130.000
Pageviews
per maand:
130.000
Dagelijks: 30.000
stuks naar betaalde abonnees
Wekelijks: 14.000 stuks naar gratis abonnees

advertenties
advertenties
Full
size banner (468 x 60 px):
CPM € 40
Full size banner
60 px):
CPM €€ 65
40
Leaderboard
(728(468
x 90x px):
CPM
Leaderboard
(728(336
x 90x px):
CPM €€ 65
65
Large
Rectangle
280 px):
CPM
Large
Rectangle
x 280 px):
CPM
CPM €€ 65
85
Billboard
(970 x (336
250 px):                     

advertenties
nieuwsbrief Vastgoedmarkt
nieuwsbrief Vastgoedmarkt
bereik
bereik 30.000 stuks naar betaalde abonnees
Dagelijks:
Dagelijks: 30.000
abonnees
Wekelijks:
14.000 stuks
stuks naar
naar betaalde
gratis abonnees
Wekelijks: 14.000 stuks naar gratis abonnees
advertenties
advertenties
Full size banner (468 x 60 px):
€ 1.250 p/wk
Voor
doelgerichte
Skyscraper (120 x 600 px):
€ 1.250
p/wk communicatie in de Vastgoedsector
Vastgoedmarkt
al meer dan 40 jaar(!) een waardevolle én onderscheidende
Large rectangle (336 x 280 px):
€ 1.000 isp/wk
communicatiespeler in de vastgoedsector. Wilt u zich professioneel presenteren
Mini rectangle (150 x 60 px):
€ 950 p/2 wk
bij de professionals in de vastgoedsector? Maak dan kennis met de vele
Advertorial:
€    450 p/dag
multimediale communicatiemogelijkheden van Vastgoedmarkt.

hét jaarlijks ontmoetingseveneme
voor de vastgoedsector
Vastgoedmarkt

Alle tarieven zijn excl. BTW

meer informatie?
Neem dan contact op met:
Jan Vlastuin
Telefoon: 06-532 584 18
E-mail: janvlastuin@vakmedianet.nl

