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Van onder meer:
- Woningrenovatie
- Woningen nieuwbouw
- Kantoren
- Zorggebouwen
- Magazijnen
- Recreatiegebouwen
- Gemeentehuizen
- Industriële bouw
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OPLAGE:
RUIM 13.000
EXEMPLAREN

TRADITIEGETROUW
INCL. KATERN LICHT XL.
EXTRA AANDACHT VOOR
SOLAR EN BEVEILIGING!

EXTRA BEREIK VIA EEN
DIGITALE BLADERVERSIE OP
DE WEBSITES GAWALO.NL,
INSTALLATIEJOURNAAL.NL
& COBOUW.NL GEZAMENLIJK
MEER DAN 150.000 UNIEKE
BEZOEKERS!

INSTALLATIE XL WORDT
UITGEGEVEN DOOR:
VOOR VRAGEN BELT U MET JETVERTISING:
Vakmedianet
Postbus 448
2404 HA Alphen aan den Rijn
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SPECIALE
XL UITGAVE

Rob Koppenol
070 – 399 00 00 of 06- 46 051 881
rob@jetvertising.nl

Diane Vlietstra
070 – 399 00 00
diane@jetvertising.nl
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Installatie XL informeert over projecten die groot
zijn in aanpak en groots in resultaat. Projecten die
tot de verbeelding spreken en vaak op tal van vakgebieden grensverleggend zijn.
Installatie XL publiceert journalistieke projectbeschrijvingen, waar de e- en/of w-installaties centraal staan. In deze projectbeschrijvingen komen
opdrachtgevers, projectleiders, installatieadviseurs
aan het woord.

EXTRA GROOT BEREIK

Installatie XL wordt verzonden aan de abonnees van Gawalo, Installatie Journaal, Cobouw,
Vastgoedmarkt en de Architect. De digitale versie
van Installatie XL op de websites van deze vakbladen
genereert extra bereik en traffic naar uw website.

U bereikt alle belangrijke beslissers en beïnvloeders:
• installatiebedrijven
(elektrotechniek, verwarming,
sanitair en klimaat)
• architecten, adviseurs en
lichtontwerpers
• opdrachtgevers, vastgoedbeheerders en woningcorporaties.
Installatie XL biedt u de ideale
mogelijkheid om uw advertentie
of advertorial onder de aandacht
van deze doelgroepen te brengen.
De inhoud van de advertorial bepaalt u volledig zelf. Een journalist
komt bij u langs en stelt, samen
met u, uw advertorial samen.
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SPECIFICATIES
& TARIEVEN

Oplage:

UW DOELGROEP

GROO
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OJEC
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Jaarga

Verschijnt:
Sluit:

Gawalo, Installatie Journaal, Cobouw, de Architect
en Vastgoedmarkt bundelen hun krachten en maken
samen deze speciale uitgave op XL formaat.

GROT
E EN

Kies
voor XL
voor een
XS prijs!

Installatie XL gaat naar alle abonnees van Gawalo
en Installatie Journaal. Ook een relevant gedeelte
van de abonnees van Cobouw, de Architect en
Vastgoedmarkt ontvangen in december deze
XL uitgave. Bovendien wordt Installatie XL breed
verspreid via de websites en e-nieuwsbieven van
genoemde titels.
XL FORMATEN
(breedte x hoogte in mm)
265 x 370 mm

Zetspiegel:
2/1 pagina:
1/1 pagina:
1/2 pagina:

504 x 347 mm
245 x 347 mm
120 x 347 mm

XS TARIEVEN:
2/1 pagina full colour
1/1 pagina full colour
1/2 pagina full colour
Toeslag advertorial
(interview journalist + opmaak)
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INSTALLATIE XL 2019
INCLUSIEF LICHT XL

10 december 2019
19 november 2019
Inclusief katern Licht XL
13.000 exemplaren

Bladspiegel:
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In deze bewezen succesvolle
uitgave (10e editie!) staan zowel
de werktuigbouwkundige als de
elektrotechnische installaties
centraal. Alles over de meest
indrukwekkende, efficiënte, duurzame, innovatieve, omvangrijke,
subtiele en slimste installaties
op het gebied van klimaat, verlichting, sanitair, duurzaamheid,
ventilatie, energievoorziening en
gebouwautomatisering.

VRAGEN OF DIRECT
RESERVEREN?
Neem contact op met:

€ 2.500,€ 1.700,€ 1.050,€ 750,-

JETVERTISING
Rob Koppenol
070 – 399 00 00
of 06- 46 051 881
rob@jetvertising.nl
Diane Vlietstra
070 – 399 00 00
diane@jetvertising.nl

