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Van 6 tot en met 9 februari vindt VSK 2018 plaats. Dé vakbeurs voor 
verwarming, sanitair en klimaat. VSK richt zich op elke professional 
die zich bezighoudt met het ontwerp, installatie, advies en onderhoud 
van w-installaties met de focus op warmte, gas, koeling, lucht én het 
automatiseren van de omgeving. Zowel in de gebouwde omgeving als in de 
industrie. 

Beursdeelname

Voor een maximaal resultaat van uw beursdeelname is het van groot belang dat 
uw bedrijf, producten en/of diensten zo goed mogelijk worden gepresenteerd 
aan uw doelgroepen: uw markt. Laat uw zakelijke relaties zien dat u deelneemt 
aan VSK 2018 en zet daarvoor de beste media in. Onze media (multimediaal) met 
verschillende, opvallende en effectieve advertentie- en presentatiemogelijkheden 
(w.o. het enige officiële Beursmagazine) zijn daarbij onmisbaar. Met voor u op 
maat samengestelde mediapakketten bereikt u uw markt goed getimed voor, 
tijdens en na VSK 2018 zoals u dat wilt. Maar we bieden u ook de mogelijkheid 
om titels en kanalen los van elkaar in te zetten.

www.installatiejournaal.nl

VAKBLAD VOOR DE ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

N°06-07Jaargang 35 Juni-juli 2017

Accu blijkt effi ciënte waterstofgenerator p. 12    Totaalinstallateur 

met een visie p. 18    ‘Proactief werken in een reactieve wereld’ p. 20    Energiemodule voor energieneutrale 

woning p. 24    Kennisbehoefte domotica groot p. 30    Zonnepanelen voor het vrieshuis p. 32  

REGELGEVINGSportverlichting  
p. 16

REGELGEVINGNEN 8025p. 14

TREND
Internet of Thingsp. 22

PROJECTParel in Middelburg
p. 28

Extra zichtbaar voor uw doelgroepen. 
Voor, tijdens en na de VSK 2018.

“Opvallende en effectieve advertentie- 
en presentatiemogelijkheden”

Gawalo 

Biedt al jaren de best gewaardeerde mediakanalen (vakblad, website, 
nieuwsbrief) voor de werktuigkundige installatietechniek (verwarming, sanitair 
en klimaatbeheersing). Gawalo helpt w-installateurs bij hun ondernemerschap en 
marktgerichtheid met informatie over trends, normen, techniek en producten. 
Gawalo helpt de installatiebranche met kennis en data om klanten te vinden, te 
winnen, te bedienen en te binden. 

De combinatie VSK en Gawalo (samen met onze andere installatietitels) 
is een sterke bundeling van informatie over de nieuwste oplossingen, 
technieken en producten op het gebied van verwarming, sanitair, 
klimaatbeheersing en koudetechniek. Gawalo behoort samen met 
andere vaktitels van Vakmedianet, zoals Installatie Journaal, RCC K&L, 
Warmtepompen, Cobouw, tot de meest gelezen titels (incl. online) in de 
installatiesector. 

www.gawalo.nl

VAKBLAD VOOR INSTALLATEURS: VERWARMING - SANITAIR - KLIMAAT

Erkenningsregeling woningventilatiesystemen p 14    
Beste jaar ooit voor Unica p. 23    Gebouwriolering, wegwerppo’s en -urinalen p. 24    
Ketelsamenwerking in Eindhoven p. 32    Wordt energieopslag onmisbaar?  p. 39

MARKT
Energiemodules 
p. 16

N°06-07
Jaargang 29 
Juni-juli 2017

REGELGEVING
NEN 8025
p. 20

TREND
Badkamers
p. 28

TECHNIEK
Warmtezuil
p. 36

OOK IN DIT NUMMER: 

• STROMINGSLEER WARMTEWISSELAARS

• PRECISIE-AIRCONDITIONING

• VERSLAG HEAT PUMP CONFERENCE

110e JAARGANG NR 6  JUNI 2017

DATACENTERKOELING

IN BEWEGING

WP WARMTEPOMPEN
DUURZAME KLIMAATOPLOSSINGEN

Visie drie grote energieleveranciers
op toekomst warmtepompHigh-end klimaatoplossing met VRF

werkt als etalage pand installateurTesthuizen voor energiezuinig wonen  
met oog voor gezondheid en comfort 

JAARGANG 9 – NUMMER 3 – JUNI 2017  

‘ Bodemenergie klaar voor massale uitrol’
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VSK 2018 PLATTEGROND

1 februari 2018

6 t/m 9 FEBRUARI 

VSK Beursmagazine  
(ook digitaal)

Het VSK Beursmagazine verschijnt 
op 1 februari 2018 in een extra hoge 
gedrukte oplage, mede samengesteld 
door Jaarbeurs. Daarnaast wordt het 
enige officiële beursmagazine ook 
breed digitaal verspreid. Dat gebeurt op 
onze websites en via onze redactionele 
nieuwsbrieven. Bovendien verspreid 
Jaarbeurs de digitale versie ook onder 
alle bezoekers van VSK 2018. Dat 
betekent: de hoogst mogelijke, gerichte 
verspreiding onder uw doelgroepen. Uw 
advertentie wordt daarin doorgeplaatst 
met een link naar uw eigen website dan 
wel naar door u gekozen informatie. 

Plattegrond  
De uitvouwbare beursplattegrond wordt bijgesloten in de gehele oplage van het 
VSK Beursmagazine. Uw advertentieblok wordt in de beursplattegrond geplaatst 
met een pijlverwijzing naar uw stand. Een uitstekende gelegenheid om uw bedrijf, 
product, dienst, noviteit met standnummer aan de bezoekers te presenteren. 

“Speciaal voor u een voordelig 
en effectief beurspakket”

Gawalo.nl 

Is een veelbezochte en gewaar-
deerde website voor de w-sector, 
met prima displaymogelijkheden 
en verwijzingen naar door u geko-
zen informatie. Gawalo.nl maakt de 
zoektocht naar  informatie over en 
voor de w-installatiesector een stuk 
korter en makkelijker voor instal-
lateurs. Overigens zijn de websites 
van onze installatietitels recent alle-
maal vernieuwd en verbeterd! 

Rond Gawalo en onze andere installatietitels zijn 2 op maat gesneden, zeer effectieve mediapakketten 
geformeerd: Goud en Zilver. Als u voor goud gaat, maakt de bedrijfsvideo deel uit van uw mediapakket! 
Het werkt als volgt. Tijdens de VSK zullen we in overleg met u een professionele video-opname maken 
op uw stand. Uw video wordt geplaatst op het Gawalo You Tube kanaal en gedurende 2018 op de 
website van Gawalo. In de nieuwsbrieven van de installatietitels (Gawalo, Installatie Journaal, RCC K&L 
en Warmtepompen) zal tot 1 maand na VSK naar uw video worden verwezen. 

Mediapakketten 2018

Video

Steeds meer bedrijven zetten dit 
medium in om hun bedrijf, product 
en/of dienst te promoten. Begrij-
pelijk, want video zorgt voor een 
band met de bezoekers  van web-
sites. En deze bezoekers nemen 
door het bekijken van video’s 60% 
meer informatie op dan door het 
lezen van reguliere content. Succes 
gegarandeerd dus! De video wordt 
op een professionele manier en in 
nauw overleg met u geproduceerd 
en kan 0.a. via onze installatiekana-
len bekeken worden. 



VSK Beursmagazine 2018
1/1 pagina aflopend  265 x 370 mm  
 (+ 3 mm rondom voor afloop)
1/2 pagina  245 x 170 mm (geen afloop)

Gawalo / Installatie Journaal / RCC K&L / Warmtepompen
1/1 pagina  210 x 297 mm  
 (+ 3 mm rondom voor afloop)
1/2 pagina  185 x 132 mm (geen afloop)

Toeslagen
• Overeengekomen speciale plaats:  25%
• Omslagpagina’s 2 en 3:  50%
• Achterpagina:  100%

Titel Verschijningsdatum Sluitingsdatum
Gawalo 12-12-2017 21-11-2017
Installatie Journaal 12-12-2017 21-11-2017
RCC K&L 19-12-2017 28-11-2017
Warmtepompen 12-12-2017 21-11-2017

Beursmagazine 01-02-2018 04-01-2018
Gawalo 13-02-2018 23-01-2018
Installatie Journaal 20-02-2018 30-01-2018
RCC K&L 26-01-2018 08-01-2018
Warmtepompen 30-01-2018 09-01-2018

Beursplattegrond
Bijsluiter bij VSK Beursmagazine:  01-02-2018
1 blok full colour:  76 x 76 mm

Technische gegevens

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:

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

Vacature-advertentie
Heeft u een vacature die past binnen de doelgroepen van 
het Beursmagazine, dan kunt u eenmalig profiteren van de 
extra hoge, gerichte oplage (print + online) van het officiële 
Beursmagazine: 1/2 pagina vacature-advertentie plus 
plaatsing 1 maand op installatie-banen.nl slechts € 1.250.

Informatie

Overige 
presentatiemogelijkheden
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Mediapakketten 2018

PRINTEDITIE + DIGIMAGAZINE Goud Zilver
• Decembereditie Keus uit: Gawalo (Beurspreview) / Installatie Journaal / 

Warmtepompen / RCC K&L
1/1 pag. ½ pag.

• Officiële VSK Beursmagazine Extra hoge oplage (print + online). Bouwbreed 
incl. oplages van alle installatietitels

1/1 pag. ½ pag.

• Februari editie Keus uit: Gawalo / Installatie Journaal / Warmtepompen /  
RCC K&L

1/1 pag. ½ pag.

THEMANIEUWSBRIEF

• Themanieuwsbrief rond de VSK beurshallen in januari 2018* 
(Bouwbrede oplage, incl. installatie) 

1 x nee

LOGOLINKS

• Op homepage websites installatietitels (4 x) met links naar uw website 3 mnd. 3 mnd.

PRODUCTNOVITEIT

• Uw beursnieuws op aparte VSK-pagina op de www.gawalo.nl en  
www.installatiejournaal.nl

3 mnd. 3 mnd.

BEURSPLATTEGROND

• Advertentie beursplattegrond (1 blok 76 mm x 76 mm) Als bijlage in Beursmagazine ja ja

VIDEO

• Uw beursnoviteiten in een professionele video. Vermeld op www.gawalo.nl en  
www.installatiejournaal.nl

ja nee

€ 6.950 € 3.950

40%
KORTING

*Hallen (7 t/m 11). Tevens thema's nieuwsbrief: 1. Verwarming 2. Water & Sanitair 3. Meet & Regeltechniek  
4. Lucht & Koudetechniek. In deze nieuwsbrief wordt uw beursnoviteit vermeld.


