MEDIAKAART 2022

Het zelfstandig ondernemerschap in de bouw, de renovatie en het
onderhoud heeft sinds de tweede helft van de jaren negentig van de vorige
eeuw een enorme vlucht genomen.
Steeds meer vakmensen laten zich inschrijven in het Handelsregister als
klussenbedrijf, zzp’er en kleine aannemer. Als generalisten hebben zij
een brede belangstelling in bouw- en verbouwtechnieken. Het vakblad
KlusVisie komt tegemoet aan de behoefte aan praktische informatie over
(ver)bouwen en bedrijfsvoering.
KlusVisie is inmiddels uitgegroeid tot het grootste Nederlandse vakblad
voor de verbouw- en onderhoudsmarkt. De uitgave wordt verspreid onder
o.a. alle leden van de belangenorganisatie VLOK.

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

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

Hielke van der Werf
06 31 95 83 05
h.v.d.werf@bdu.nl
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De nieuwsbrief van Klusvisie wordt driewekelijks
verzonden naar ruim 1.100 abonnees
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ADVERTENTIETARIEVEN 2022 (excl. BTW)

do 20 januari 2022

Nummer 2

NIEUWSBRIEF

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

Bladspiegel: 240 x 290 mm
(+5mm overfill rondom i.v.m. afsnede)

(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.KLUSVISIE.NL

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