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#

Vexpan is het Platform Parkeren Nederland. Vexpan streeft
ernaar de autoriteit te zijn op het gebied van parkeren, een
essentiële schakel in de mobiliteitsketen. Bij Vexpan ontmoeten
o.a. beleidsmakers, gemeenten, projectontwikkelaars, exploitanten en toeleveranciers elkaar.
Vexpansie is het officiële orgaan van Vexpan maar ook hét
vakblad voor de professional in parkeren.
Het blad bevat nieuws over beleid, ontwikkelingen, en realisaties
op parkeergebied, maar natuurlijk ook interviews, columns en
achtergrondartikelen.

Technische gegevens

Waarom adverteren in Vexpansie?

Aanleverspecificaties

• Vexpansie is het officiële ledenmagazine van Vexpan, een
gerenommeerde organisatie op het gebied van parkeren.
• Vexpansie wordt geschreven voor en door de parkeerprofessional
en wordt daarom goed gelezen.
• Met Vexpansie hebt u een optimaal bereik: u bereikt opdracht
gevers in de parkeerbranche (overheden), exploitanten en
beheerders en toeleveranciers, van projectontwikkeling tot
afrekensystemen.

Het materiaal dient aangeleverd te worden als Certified PDF,
voorzien van snijtekens en 5 mm overlap.
Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen fouten in de
plaatsing niet worden gereclameerd. Opmaak in andere program
ma’s wordt op risico van adverteerder omgezet naar InDesignCC.

Indicatieve verschijn- en sluitingsdata 2018

Reserveren en contact

Editie

Sluitingsdatum

Verschijningsdatum

1

12 februari

16 maart

2

21 mei

22 juni

3

6 augustus

7 september

4

12 november

14 december

Advertentietarieven en -formaten
2/1 pagina full colour € 1.495,1/1 pagina full colour € 995,1/2 pagina full colour € 595,1/4 pagina full colour € 325,Alle prijzen zijn exclusief 21% btw

Korting
Leden van Vexpan hebben extra voordeel: u krijgt nog eens
5% korting op de scherpe advertentietarieven.

Bladspiegel

Zetspiegel

2/1 pagina’s

420 x 297 mm

-

1/1 pagina

210 x 297 mm

190 x 275 mm

1/2 pagina liggend

210 x 146 mm

190 x 135 mm

1/2 pagina staand

101 x 297 mm

92 x 275 mm

1/4 pagina staand

101 x 146 mm

92 x 135 mm

Online op www.vexpan.nl
Banner rectangle: 180 x 150 pixels, € 1000,- per jaar.

Wilt u reserveren of heeft u vragen? Neemt u contact op met:
Herman Wessels, herman@apprhbb.nl of via 035 - 694 28 78.

Aanleveren advertentiemateriaal
Aanleveren bij voorkeur per e-mail.ƒ
Herman Wessels, herman@apprhbb.nl.
Vexpan Platform Parkeren Nederland
Postbus 5135
Gooimeer 4-15,
1410 AC Naarden
1411 DC Naarden
T: 035 - 694 32 45
www.vexpan.nl

