THEMAPAKKET RCC K&L
MAATWERK / MULTIMEDIAAL / MERKBEKENDHEID / LEADS

“12 maanden lang
gerichte aandacht
met concrete
resultaten”

RCC K&L biedt u een uniek, multimediaal
promotiepakket aan rond een door u
exclusief geclaimd thema. En dat voor een
héél aantrekkelijke prijs.

RCC K&L is het officiële orgaan van de KNVvK:
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude.
Een zeer gewaardeerde nieuws- en kennisbron,
waarin technische informatie over koude- en
koeltechniek, ventilatie en luchtbehandeling,
kennisdeling op het gebied van klimaatbeheersing en de nieuwste productinnovaties uitgebreid
aan bod komen.

Bereik

RCC K&L bestaat al meer dan 110 jaar en heeft
een intensief bereik onder installateurs, adviseurs, groothandel, leveranciers, eindgebruikers

en leden van brancheorganisaties binnen de
koude-, koel- en klimaattechniek. Zo zijn alle
verenigingen op het gebied van koude, koeling,
luchtbehandeling en ventilatie (de KNVvK, NKI,
NVKL, DHPA, LUKA, VLA, NEKOVRI, de Raad
van de Koude) verbonden met het vakblad,
website, events en nieuwsbrief en leveren zij
continu input over de laatste ontwikkelingen
op het vakgebied.

Website

De website van RCC K&L (www.koudeenluchtbehandeling.nl) is recent volledig vernieuwd.
Een nieuw, toegankelijk design. Betere
functionaliteiten en meer bezoekers.
Oplage vakblad:

ca. 4.000

Nieuwsbrief:

3.000

Bezoeken p/mnd.:

9.500

Pageviews p/mnd.:

16.200

JUNI 2017

RCC Koude & Luchtbehandeling is het enige
platform in Nederland over koudetechniek,
koeltechniek en klimaattechniek. Een actief
platform waarop vakinformatie tussen installateurs, adviseurs, groothandel, leveranciers,
eindgebruikers en brancheorganisaties wordt
uitgewisseld.

110e JAARGANG NR 6

RCC K&L

DATACENTERKO
ELING

IN BEWEGING

OOK IN DIT NUMME
R:
• STROMINGSLE
ER WARMTEWISSE
• PRECISIE-AIRC
LAARS
ONDITIONING
• VERSLAG HEAT
PUMP CONFERENCE

THEMAPAKKET RCC K&L
U KRIJGT...
Dit uitgebreide themapakket bestaat uit de volgende onderdelen:
(dit voorbeeld is ontleend aan het themapakket van www.gawalo.nl)

Homepage

1.1 Navigatie naar verschillende
themapagina’s.
2.2 Carrousel met ook uw laatste
partnernieuws.
3.3 Logovermelding partner met link
naar uw profielpagina.

Eigen profielpagina

Themapagina

1.1 Vanaf homepage navigatie naar
themapagina’s.
2.2 Half page ad van partner fixed op
themapagina.
3.3 Partnernieuws op de themapagina.
4.4 Redactionele artikelen over
betreffend thema op themapagina.
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1.1 Aangeleverde berichten (partnernieuws en persberichten) worden
op deze pagina geplaatst.
2.2 Billboard en...
3.3 ... half page ad worden fixed ingezet
op uw profielpagina.
4.4 Het logo van de partner komt op de
homepage en linkt door naar
profielpagina. (zie 3 homepage).

Redactionele artikelen
homepage
•
•

•

Elk thema krijgt in overleg met
partner, marketing en redactie
3 keywords.
Zodra een redactioneel artikel
één van de keywords raakt wordt
de half page ad van de partner
zichtbaar.
Mochten er keywords van meerdere partners in voorkomen, wordt
de half page ad afgewisseld.

THEMAPAKKET RCC K&L
U KRIJGT...

WAT KRIJGT U?
 Logovermelding partner op
homepage
 Navigatie naar thema’s op
homepage
 Carrousel laatste
partnernieuws op homepage
 Exclusiviteit op eigen
profielpagina (billboard en
half page ad)
 Half page ad bij gerelateerd
redactioneel artikel
 Half page ad op themapagina
 Aanleveren partnernieuws en
persberichten
 Jaarlijks een themanieuwsbrief
TARIEF SLECHTS
(VOOR 1 JAAR)

* Dit uitgebreide themapakket is op basis
van exclusiviteit op 1 thema. Bij deelname
gaat de partner een contract aan voor
12 maanden. Als de partner dit contract
wil verlengen, moet dit minimaal 2 maanden
voor automatische beëindiging.

Jaarlijks een
themanieuwsbrief

•1 In deze themanieuwsbrief worden
redactionele artikelen geplaatst
over het betreffende thema.
•2 De header van deze nieuwsbrief is
van de partner.
•3 Partner mag 2 berichten
aanleveren
•4 De themanieuwsbrief wordt
ingepland bij de start van
partnership

Media advies

Uw contactpersonen:
• Daan de Heus
daandeheus@vakmedianet.nl
06-51820759
• Gejo Flierman
gejoflierman@vakmedianet.nl
06-53227316

€ 5.175,-

Header van de
themapartner
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Optioneel: Video op profielpagina
 Een videomarketingspecialist
zal in overleg met de partner
een video maken ter
profilering van het bedrijf
(volgens vooraf bepaald format)
 Werk voor video wordt
volledig uit handen genomen
 De video wordt geplaatst op de
profielpagina van de partner
 De video wordt eigendom
van de partner
 De video is ook benaderbaar
via de half page ad.
MEERPRIJS

€ 1.650,-

