MEDIAKAART 2022

project & interieur

Pi, vakblad voor project en interieur is het toonaangevende magazine
in Nederland en België over interieurarchitectuur en interieurproducten
voor de totale projectmarkt: kantoren, horeca- en winkelinterieurs,
openbare gebouwen, gebouwen in de culturele sector, de zorgsector
en het onderwijs.
Doelgroepen: gehele projectbranche

Pi is een uitgave van:
BDUvakmedia | Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld
0342-494911 | redactie.pi@bdu.nl

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN!
Neem voor meer informatie contact op met onze media-adviseur:

project & interieur

Hielke van der Werf
06 31 95 83 05
h.v.d.werf@bdu.nl

datum
Nr 1

di 22 feb 2022

Nr 2

di 3 mei 2022

Nr 3

di 28 jun 2022

Nr 4

aanleveren .pdf

di 13 sepr 2022

vr 28 jan 2022 Zorg en welzijn / projectstoffering
vr 8 apr 2022 Kantoren / verlichting
vr 3 jun 2022 Hotels, cafes en restaurants / sanitair
vr 19 aug 2022 Herbestemming en transformatie /

ADVERTENTIETARIEVEN 2022 (excl. BTW)
1x

3x

6x

1/1

€ 3.532,-

€ 3.227,-

€ 2.927,-

1/2

€ 1.914,-

€ 1.826,-

€ 1.570,-

1/4

€ 1.117,-

€ 1.036,-

€ 911,-

Formaat in mm br. x h.
1/1 pagina

185 x 261

1/2 pagina

90 x 261

185 x 129

1/4 pagina

90 x 129

185 x 63

			 wanden en plafonds

Bladspiegel: 240 x 290 mm

Nr 5

Kosten plaatsing productbericht

vr 25 nov 2022 Cultuur / projectmeubelen

WEBSITE

di 20 dec 2022

vr 7 okt 2022 Onderwijs / vloeren

BANNER

NIEUWSBRIEF

N6

di 1 nov 2022

De nieuwsbrief van Pi wordt driewekelijks
verzonden naar ruim 1.100 abonnees

(+5mm overfill rondom i.v.m. afsnede)
1x à € 350,- | 2x à € 300,3x (of vaker) à € 250,-

(op home, of vervolgpagina)
Formaat: 980 x 120 pixels.
Bestandsformaten: jpg, .gif, animated.gif.
Voorzien van de url van de landingspagina.
Prijs: € 250,- per maand.

ADVERTORIAL
Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie
die qua opmaak gelijkenis vertoont met de
redactionele inhoud van de nieuwsbrief.
Specificaties:
Tekst, max 250 tekens en high res afbeelding.
Voorzien van de url van de landingspagina

BANNER
Een full banner is een horizontaal
advertentieformaat, die bijna volledig over
de gehele breedte van de nieuwsbrief loopt.
Specificaties:
Formaat 600 x 75 pixels.
Voorzien van de url van de landingspagina.
Prijs: € 150,- per plaatsing

WWW.PI-ONLINE.NL

LINKEDIN
Doorplaatsing op onze
LinkedIn pagina met
ruim 1.500 volgers.
Post op Linkedin pagina:
€ 150,- per plaatsing.

SOCIAL MEDIA

PRINT

Editie Verschijnings- Deadline reserveren/ Thema

