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De advertorial als opvallende advertentiemogelijkheid
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Met uw advertentie in Vexpansie brengt u uw boodschap onder de
aandacht van een interessante doelgroep van parkeerprofessionals.
Wij bieden u ook de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertorial. Dit is een advertentie met semi-redactionele inhoud.
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Door te kiezen voor een advertorial kunt u veel inhoudelijke
informatie kwijt over uw product of dienst. In een advertorial
communiceert u een commerciële boodschap, maar verpakt u die
in een nuttig en informatief artikel, waarbij u zelf regie houdt over
de inhoud.
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Richtlijnen voor advertorials in Vexpansie
Voor onze lezers is het belangrijk om redactioneel nieuws van
commercieel nieuws te kunnen onderscheiden. Daarom vragen
wij adverteerders zich te houden aan de volgende richtlijnen
voor advertorials:
• De opmaak van de advertorial dient zodanig af te wijken van een
redactiepagina, dat deze in één oogopslag wordt herkend als niet
behorende tot de redactionele artikelen van Vexpansie. Dit
betekent dat het lettertype en het aantal kolommen op de
pagina afwijkend dienen zijn.
• De afzender van de advertorial moet duidelijk zijn door
vermelding van de naam, een duidelijk logo en de contactgegevens
van de adverteerder.
• Advertorials kunnen niet worden geboekt op een voorkeurspagina
• Bovenaan de uiting dient duidelijk leesbaar het woord ‘advertorial’
geplaatst te worden.
• De advertorial is alleen mogelijk per 1/1 of 2/1 pagina en dient te
worden aangeleverd als Certified PDF op bladspiegel, voorzien van
snijtekens en 5 mm overlap.

16 SEPTEMBER
MELD JE NU AAN VIA
WWW.NATIONAALPARKEERCONGRES.NL
MET O.A. THOMAS RAU EN PAUL ISKE

De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor een
advertorial te weigeren op vorm of inhoud.
Wilt u reserveren of heeft u vragen? Neem dan contact
op met onze media-adviseur Luciene Paap:
l.paap@bureauvanvliet.com of 023 - 57 14 745.
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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.

Waarom adverteren in Vexpansie?
• 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.

Advertorials
Voor meer informatie en onze richtlijnen voor advertorials in
Vexpansie kunt u contact met ons opnemen.

Indicatieve verschijn- en sluitingsdata 2022
Editie

Sluitingsdatum

Verschijningsdatum

1

15 februari

11 maart

2

10 mei

7 juni

3

16 augustus

9 september

4

22 november

16 december

Advertentietarieven en -formaten
2/1 pagina full colour € 1.522,1/1 pagina full colour € 1.013,1/2 pagina full colour € 606,1/4 pagina full colour € 327,Alle prijzen zijn exclusief 21% btw

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

Technische gegevens
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

-

92 x 135 mm

Aanleverspecificaties
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.

Reserveren en contact
Wilt u reserveren of heeft u vragen? Neemt u contact op met:
Luciene Paap, l.paap@bureauvanvliet.com of via 023 - 57 14 745.

Aanleveren advertentiemateriaal
Aanleveren bij voorkeur per e-mail.
Luciene Paap, info@bureauvanvliet.com.
Vexpan Platform Parkeren Nederland
Postbus 5135
Gooimeer 4-15,
1410 AC Naarden
1411 DC Naarden
T: 035 - 694 32 45
www.vexpan.nl

