THEMAPAKKETTEN
MAATWERK / MULTIMEDIAAL / MERKBEKENDHEID / LEADS

“Een jaar lang
gerichte aandacht
met concrete
resultaten”

Gawalo en Installatie Journaal bieden u een
uniek, multimediaal promotiepakket aan rond
een door u exclusief geclaimd thema. En dat
voor een héél aantrekkelijke prijs.
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Is het best gewaardeerde vakblad
voor de werktuigkundige installatiebranche (verwarming, sanitair en
klimaatbeheersing). Gawalo
schetst in heldere bewoordingen
hoe de werktuigkundige installatietechniek gebouwen gezonder,
comfortabeler en energiezuiniger
maakt.

Installatie Journaal

Installatie Journaal is het bekendste en meest gelezen vakmagazine voor de elektrotechnische
installatietechniek. Installatie
Journaal toont de veelzijdigheid
en innovatiekracht van de elektrotechniek, sleuteltechnologie in
de verduurzaming van gebouwen
en infrastructuur.
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Oplage vakblad:

ca. 3.500

Oplage vakblad:

ca. 4.000

Nieuwsbrief:

8.000

Nieuwsbrief:

11.000

Bezoeken p/mnd.:

9.000

Bezoeken p/mnd.:

11.200

Pageviews p/mnd.:

15.000

Pageviews p/mnd.:

20.000

THEMAPAKKETTEN
U KRIJGT...
Dit uitgebreide themapakket bestaat uit de volgende onderdelen:

Homepage

1.1 Navigatie naar verschillende
themapagina’s.
2.2 Carrousel met ook uw laatste
partnernieuws.
3.3 Logovermelding partner met link
naar uw profielpagina.

Eigen profielpagina

Themapagina

1.1 Vanaf homepage navigatie naar
themapagina’s.
2.2 Half page ad van partner fixed op
themapagina.
3.3 Partnernieuws op de themapagina.
4. Redactionele artikelen over
4
betreffend thema op themapagina.
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1.1 Aangeleverde berichten (partnernieuws en persberichten) worden
op deze pagina geplaatst.
2.2 Billboard en...
3.3 ... half page ad worden fixed ingezet
op deze profielpagina.
4.4 Voor iedere partner laten laten wij
desgewenst een video maken om
het bedrijf te profileren.
5.5 Het logo van de partner komt op de
homepage en linkt door naar
profielpagina. (zie 3 homepage).

Redactionele artikelen
homepage
•
•

•

Elk thema krijgt in overleg met
partner, marketing en redactie een
beperkt aantal keywords.
Zodra een redactioneel artikel
één van de keywords raakt wordt
de half page ad van de partner
zichtbaar.
Mochten er keywords van meerdere partners in voorkomen, wordt
de half page ad afgewisseld.

THEMAPAKKETTEN
U KRIJGT...

WAT KRIJGT U?
 Logovermelding partner op
homepage
 Navigatie naar thema’s op
homepage
 Carrousel laatste
partnernieuws op homepage
 Exclusiviteit op eigen
profielpagina (billboard en
half page ad)
 Video op profielpagina (door
ons verzorgd)
 Half page ad bij gerelateerd
redactioneel artikel

Twee keer per jaar
themanieuwsbrief

•1 In deze themanieuwsbrief worden
redactionele artikelen geplaatst
over het betreffende thema.
•2 De header van deze nieuwsbrief is
van de partner.
•3 Partner mag per themanieuwsbrief
twee berichten aanleveren.
•4 Themanieuwsbrieven worden
ingepland bij de start van
partnership.

Magazine advertentie
•

Partner krijgt 1/1 pagina full colour
in het betreffende vakblad.
Editie wordt ingepland bij start
partnership.

•
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Media advies

Uw contactpersonen:
• Daan de Heus
daandeheus@vakmedianet.nl
06-51820759
• Gejo Flierman
gejoflierman@vakmedianet.nl
06-53227316

 Half page ad op themapagina
 Onbeperkt aanleveren partnernieuws en persberichten
 Twee keer per jaar een
themanieuwsbrief
 1/1 full colour plaatsing vakblad
Video op profielpagina
 Een videomarketingspecialist
zal in overleg met de partner
een video maken ter
profilering van het bedrijf
(volgens vooraf bepaald format)
 Werk voor video wordt
volledig uit handen genomen
 De video wordt geplaatst op de
profielpagina van de partner
 De video wordt eigendom
van de partner
 De video is ook benaderbaar
via de half page ad.
MEDIAWAARDE:
* NU VOOR:

€ 15.000,€ 8.900,-

* Dit uitgebreide themapakket is op basis
van exclusiviteit op 1 thema op 1 titel.
Bij deelname gaat de partner een contract
aan voor één jaar. Als de partner dit
contract wil verlengen, moet dit min.
2 maanden voor automatische beëindiging.

