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De overheid, markt en eindgebruikers zijn het er in toenemende mate over
eens: de komende jaren moeten grote stappen worden gezet om aan de
milieudoelstellingen te voldoen. Zo is in het EnergieAkkoord onder andere
opgenomen dat van alle in Nederland gebruikte energie in 2020 minstens
14% duurzaam is opgewekt, oplopend tor 16% in 2023. Gezien het huidige
aandeel duurzame energie een grote uitdaging.

 Dé ‘wie is wie’-gids voor de
Nederlandse warmtepompsector
 Handig naslagwerk, ingedeeld
in heldere rubrieken
 Adressen, bedrijfs- en
projectinformatie en duiding van
relevante ontwikkelingen

WARMTEPOMPEN: DUURZAME
KLIMAATINSTALLATIES
Aangezien verwarming - en in toenemende mate ook koeling - van
woningen en kantoren veel energie
kost, kan de vastgoedmarkt een
forse bijdrage aan de genoemde
doelstelling leveren. Door voor
duurzame klimaatinstallaties met
warmtepompen te kiezen, maken
woningcorporaties, projectontwikkelaars en huiseigenaren hun vastgoed
toekomstbestendig, milieuvriendelijk,
comfortabel en uiteindelijk ook nog
kostenbesparend.
Er wordt dan ook volop geanticipeerd op de kansen die duurzame
klimaatinstallaties bieden. De overheid zet financiële instrumenten in
om de vraag te stimuleren, de markt
ontwikkelt innovatieve technologie en nieuwe toepassingsmogelijkheden, en steeds meer eindgebruikers willen een duurzame
woning of bedrijfsruimte met een
lage energierekening. De komende
jaren zijn dus zeer kansrijk voor de
toepassing van warmtepompen.
INTEGRALE SAMENWERKING
Om die kansen succesvol te verzilveren is het van belang dat professionals (opdrachtgevers, architecten,
adviseurs, leveranciers, installateurs,
etc.) elkaar vinden en inzicht hebben in welke partijen actief zijn op
de warmtepompmarkt.

De Leveranciersgids Warmtepompen is daarbij een waardevol hulpmiddel. Hij biedt partijen in de
bouwkolom en (mede-) beslissers
op het gebied van duurzame klimaatinstallaties een overzicht van
de warmtepompmarkt. De gids
is een naslagwerk waar ongeveer
5.000 professionals uit verschillende lagen van de bouwkolom uit
kunnen putten.
Enerzijds dankzij het in rubrieken
onderverdeelde adressenoverzicht,
anderzijds doordat ze per rubriek
in toegankelijk taalgebruik over de
laatste marktontwikkelingen kunnen lezen.
SAMEN MET U
Deze marktgids wordt niet alleen
vóór, maar ook mét de markt gemaakt. Doordat u er een bijdrage
aan kunt leveren, maken we met u
van deze gids een optimaal overzicht van de belangrijkste producten, diensten en ontwikkelingen in
de markt. Op die manier heeft u bovendien invloed op de inhoud en
attentiewaarde van deze gids.
Als uw diensten en producten belangrijk zijn binnen het geschetste
groeiscenario voor de warmtepompmarkt, mag u er eigenlijk niet
in ontbreken. We bieden daarom de
kans om uw naams-en productbekendheid te verbeteren binnen de
warmtepompsector.

In de Marktgids 2017-2018
zijn de toepassingsgebieden:
> Woningbouw
> Utiliteitsbouw
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OPBOUW
De gids is overzichtelijk ingedeeld in
rubrieken, en voor iedere rubriek worden
door de redactie de actuele trends
beschreven. Per rubriek staan vervolgens
alle gerelateerde bedrijven bij elkaar,
in een overzichtelijke blokstructuur.
Per vermelding worden één of meerdere
toepassingsgebieden toegevoegd waarin
het betreffende bedrijf actief is:
woningbouw en/of uitiliteitsbouw

“Laat uw gratis
basisvermelding extra
opvallen en positioneer
uw organisatie als
(strategisch) partner“

 De gids geeft een
marktoverzicht van:
aanbieders van
warmtepompen (lucht/water,
wko, oppervlaktewater),
aanbieders van
afgiftesystemen,
adviseurs, platformen,
brancheverenigingen,
certificeerders & opleidingen
 Per rubriek is een artikel met
actuele trends opgenomen
 U hebt de mogelijkheid om
in de gids uw producten/
diensten te presenteren
 Door middel van een
advertentie, advertorial of
projectbeschrijving kunt u
zich in de gids profileren als
leverancier, kennispartij én
(toekomstig) partner.

SPECIFICATIES:
Formaat:
A4
Oplage:

4.000 exemplaren

Verspreiding: als bijlage bij
Vakblad
Warmtepompen
(4.000 exemplaren)

 Voorbeeldpagina
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blokken
warmtepompen: lucht
als bron
ACR Klimaat
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Voorbeeld plus-vermelding op een rubriekspagina

Voorbeeld betaalde vermelding

JANSEN
WARMTEPOMPEN

Voorbeeld gratis vermelding
Jansen Warmtepompen
Jan Jansenssingel 123
1234 AB Warmtepompdorp

Jan Jansenssingel 123
1234 AB Warmtepompdorp
Tel: 012-3456789
E-mail: info@jansenwarmtepompen.nl
Internet: www. jansenwarmtepompen.nl

Tel: 012-3456789
Internet: www. jansenwarmtepompen.nl

Toepassingsgebied:
• Woningbouw
• Utiliteitsbouw

PRESENTEER UW ORGANISATIE
Naast uw gratis basisvermelding kunt u kiezen uit onderstaande 4 pakketten.
ADVERTENTIE
Plaats een 1/1 pagina advertentie.
ADVERTORIAL
Plaats een 1/1 pagina advertorial en laat hierin uw klanten aan het woord.
Hoe ervaren zij uw producten en/of diensten? Overtuig uw potentiële afnemers door middel van een klantcase. Eventueel kan een advertorialtekst
(tegen meerkosten) worden geschreven door de redactie van de gids.
PROJECTBESCHRIJVING
In de gids kan een spread met 2 pagina’s worden gereserveerd waarin uitgebreid wordt ingegaan op een relevant, door u uitgevoerd project. U wordt
daarbij ontzorgd; de tekst wordt door de redactie geschreven, uiteraard in
nauw overleg met u.
TARIEVEN
PAKKET A
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsnaam (vetgedrukt)
Adres en telefoonnummer
Webadres
E-mailadres
Logo
Toepassingsgebieden
woningbouw/utiliteitsbouw

PAKKET B
•
•
•
•
•
•
•

MEER INFORMATIE OVER DE
VERSCHILLENDE PAKKETTEN?
Neem hiervoor contact op met:
Kevin Donders
T: 088 58 40 416
E: kevindonders@vakmedianet.nl
Daan de Heus
T: 06 51 82 07 59
E: daandeheus@vakmedianet.nl
Gejo Flierman
T: 06 53 22 73 16
E: gejoflierman@vakmedianet.nl

Bedrijfsnaam (vetgedrukt)
Adres en telefoonnummer
Webadres
E-mailadres
Logo
Toepassingsgebieden
woningbouw/utiliteitsbouw
Advertentie (1 pagina)

PRIJS: € 265,-

PRIJS: € 1.000,-

PAKKET C

PAKKET D

•
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsnaam (vetgedrukt)
Adres en telefoonnummer
Webadres
E-mailadres
Logo
Toepassingsgebieden
woningbouw/utiliteitsbouw
Advertorial (1 pagina)

PRIJS: € 1.250,-

•
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsnaam (vetgedrukt)
Adres en telefoonnummer
Webadres
E-mailadres
Logo
Toepassingsgebieden
woningbouw/utiliteitsbouw
Projectbeschrijving (2 pg.)

PRIJS: € 2.500,-

