Cobouw Woningbouw
Speci
11 de al
cemb
er
‘Meer woningbouw
in Amsterdam’
‘Zuid-Holland verwacht bouwgolf’

‘Meer woningen
verkocht in februari’

‘Programma zelfbouw,
collectief opdrachtgeverschap en kluswoningen‘

De afgelopen maanden las u in Cobouw veel positieve
berichten over de woningmarkt. De cijfers van het CBS
onderstrepen dit. Van een bouwgolf in Zuid-Holland,
veel nieuwe woningbouwprojecten in Noord-Holland, het
programma zelfbouw in Rotterdam tot transformatie van
vastgoed in woningen in Den Haag. Cobouw Woningbouw
besteedt er ruim aandacht aan. Deze ontwikkelingen bieden
volop kansen voor aannemers, installateurs, architecten en
toeleveranciers. De diepgaande achtergrondverhalen worden
geschreven door onze redacteuren, maar wij zijn ook op zoek
naar uw verhaal!

‘Groei vraag naar
koopwoningen zet
door ’

uw voordelen


Kies voor een reportage op maat. Een redacteur
maakt een reportage op maat over uw product,
project of visie.



Extra hoge oplage. Naast alle Cobouw lezers
ontvangen ook de abonnees van Vastgoedmarkt
deze unieke uitgave.



Extra online bereik via de Cobouw Woningmarkt
nieuwsbrief



De special wordt online geplaatst op Cobouw.nl.
Uw advertentie in de digitale versie bevat een link
naar uw site. U genereert extra traffic naar uw site.

 Communicatiemogelijkheden in print en online.

Cobouw Woningbouw
Extra GROOT bereik
Print: Cobouw Woningbouw biedt u de kans om
belangrijke beslissers in de bouw en het vastgoed te
bereiken. Cobouw Woningbouw wordt verzonden aan alle
abonnees van Cobouw en Vastgoedmarkt.
Online: Woningbouw is online beschikbaar op Cobouw.nl.

Specificaties

Interesse?

Cobouw Woningbouw
verschijnt op
11 december, sluit voor
advertenties op
30 november.

Bel met:
Angela Pasutto
06 – 518 20 759.
a.pasutto@bimmedia.nl.
Najia El Zoulali
070 - 304 69 11
n.el.zoulali@bimmedia.nl.

‘Meer woningbouw
in Amsterdam’
‘Zuid-Holland verwacht bouwgolf’

‘Meer woningen
verkocht in februari’

‘Programma zelfbouw,
collectief opdrachtgeverschap en kluswoningen‘

pakket 1

pakket 2

- 1/1 pagina advertentie of interview in de special +
doorplaatsing van de tekst in het online dossier
- Plaatsing special op Cobouw.nl
- Persbericht van maximaal 100 woorden in de
Cobouw Woningbouw nieuwsbrief
- 25 kwalitatieve sales leads via www.bouwinsider.nl

- 1/2 pagina advertentie of interview in de special +
doorplaatsing van de tekst in het online dossier
- Plaatsing special op Cobouw.nl
- Persbericht van maximaal 100 woorden in de
Cobouw Woningbouw nieuwsbrief
- 10 kwalitatieve sales leads via www.bouwinsider.nl

Totaal €3.500,-

	Totaal €2.750,-

