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FOUR OF A KIND
Alle troeven in handen:
voor, tijdens en na
VSK 2020
Van 4 tot en met 7 februari vindt VSK 2020
plaats. Dé vakbeurs voor verwarming, sanitair
en klimaat. VSK richt zich op elke professional
die zich bezighoudt met ontwerpen, installeren,
adviseren en onderhouden 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 en rendement 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 (potentiële) opdrachtgevers zien
dat u deelneemt aan VSK 2020 en zet daarvoor
de beste, meest effectieve media in.
Met onze online- en printmedia, waaronder
het enige officiële VSK-Beursmagazine, en de
verschillende, opvallende en effectieve presentatieen advertentiemogelijkheden, heeft u alle troeven
in handen. Succes verzekerd! Met voor u op maat
samengestelde mediapakketten bereikt u uw markt
goed getimed voor, tijdens en na VSK 2020. Maar
we bieden u ook de mogelijkheid om titels en
kanalen los van elkaar in te zetten.

“Effectieve presentatie- en
advertentiemogelijkheden”

Gawalo: dé informatiebron voor de w-installatiesector
Gawalo is met het vakblad,
de website en wekelijkse
e-mailnieuwsbrief al jaren
de best gewaardeerde en
meest gelezen vakinformatiebron voor professionals in
de werktuigkundige installatietechniek. Met name op
het gebied van verwarming,
sanitair en klimaatbeheersing.

De combinatie VSK en
Gawalo is een ijzersterke
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 Vakblad Warmtepompen, Installatie Journaal en
RCC | K&L tot de meest
gelezen print- en online
vakinformatiebronnen in
de installatiesector.
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Rond Gawalo en onze andere installatietitels zijn op maat gesneden, zeer effectieve mediapakketten
geformeerd: Goud, Zilver en Brons. Elk pakket kan uitgebreid worden met extra losse mogelijkheden.
Kiest u bijvoorbeeld voor een video, dan wordt alles voor u geregeld en wordt uw video ook geplaatst
op het Gawalo You Tube kanaal en gedurende 2020 op de website van Gawalo.

Goud

Zilver

Brons

Sponsored content artikel met url naar eigen website
Keuze uit gawalo.nl, installatiejournaal.nl,
koudeenluchtbehandeling.nl, vakbladwarmtepompen.nl

max 1.000
woorden

max 600
woorden

max 600
woorden

Productnieuws - beursnieuws
Uw beursnieuws op aparte VSK-pagina op gawalo.nl en
installatiejournaal.nl

max 3
berichten

max 2
berichten

1 bericht

Advertorial met url
naar eigen website in één van de VSK-themanieuwsbrieven

Positie
1 of 2

Positie
3 of 4

n.v.t.

Full banner met url
naar eigen website in één van de VSK-themanieuwsbrieven

n.v.t.

n.v.t.

Positie
boven of
onder

WEBSITE

E-MAILNIEUWSBRIEF

PRINT
•

Advertentie in de laatste reguliere editie vóór de VSK
Keuze uit Gawalo - thema voorbeschouwing VSK,
Installatie Journaal, RCC | K&L, vakblad Warmtepompen

1/1 pag.

1/2 pag.

1/4 pag.

•

Advertentie in het officiële VSK Beursmagazine
Extra hoge oplage - verspreiding op VSK, via alle bouwen installatietitels van Vakmedianet

1/1 pag.

1/2 pag.

1/4 pag.

•

Advertentie in de eerste reguliere editie ná de VSK
Keuze uit Gawalo - thema VSK, Installatie Journaal,
RCC | K&L, vakblad Warmtepompen

1/1 pag.

1/2 pag.

1/4 pag.
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BEURSPLATTEGROND

•

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

€ 11.610

€ 7.259

€ 4.805

NA KORTING

€ 6.966

€ 4.355

€ 3.364

LOSSE MOGELIJKHEDEN:

•

Video rapportage op stand - plaatsing op Gawalo YouTube kanaal - incl opname en
montage Bijvoorbeeld een korte bedrijfspresentatie of interview. Een ideaal middel om als
innovatieve organisatie of “thought leader” bij de doelgroep zichtbaar te worden.

€ 2.500

•

Native content artikel online Uw content tussen onze redactionele content. Uw content
oogt niet commercieel en past prima tussen de redactionele content. U kunt hiermee uw
expertise tonen aan onze lezers of een specifiek thema onder de aandacht brengen. Native
content wordt afgestemd met onze redactie.

€ 2.500

•

Sponsored content artikel online Deze content is gemaakt voor of door u. U bent als afzender
duidelijk herkenbaar. Toon hiermee uw expertise of breng een thema, product of project onder
de aandacht.

vanaf
€ 1.000

•

Losse advertentieplaatsingen in VSK Beursmagazine (XL formaat)

•

Losse advertentieplaatsing in Beursplattegrond

vanaf € 500
€ 500
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Oplage: 13.500 ex.

VSK Beursmagazine
(ook digitaal)

Het VSK Beursmagazine verschijnt
op 23 januari via de post in een extra
hoge 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 verspreidt
Jaarbeurs de digitale versie ook onder
alle bezoekers van VSK 2020. 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.

VSK Beursmagazine 2020 (XL formaat)
1/1 pagina aflopend

265 x 370 mm

(+ 3 mm rondom voor afloop)
245 x 170 mm (geen afloop)
120 x 349 mm (geen afloop)
120 x 170 mm (geen afloop)
245 x 82 mm (geen afloop)

1/2 pagina liggend
1/2 pagina staand
1/4 pagina staand
1/4 pagina liggend

Gawalo / Installatie Journaal / RCC K&L / Warmtepompen
1/1 pagina
210 x 297 mm
(+ 3 mm rondom voor afloop)
185 x 132 mm (geen afloop)
90 x 132 mm (geen afloop)
185 x 64 mm (geen afloop)

1/2 pagina
1/4 pagina staand
1/4 pagina liggend

Voorkeursplaatsingstoeslag: vanaf 25%
• Overeengekomen speciale plaats:
• Omslagpagina’s 2 en 3:
• Achterpagina:

25%
50%
100%

Voor VSK:
Titel
Verschijningsdatum Sluitingsdatum
Gawalo
17-12-2019
26-11-2019
Installatie Journaal
10-12-2019
19-11-2019
RCC K&L
17-12-2019
25-11-2019
Vakblad Warmtepompen
10-12-2019
19-11-2019
Voor en tijdens VSK:
Beursmagazine

23-01-2020

31-12-2020

Na VSK:
Gawalo
Installatie Journaal
RCC K&L
Vakblad Warmtepompen

11-02-2020
18-02-2020
25-02-2020
11-02-2020

21-01-2020
28-01-2020
04-02-2020
21-01-2020

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.

Beursplattegrond

0

februari 202

Bijsluiter bij VSK
Beursmagazine:
23-01-2020
1 blok full colour:
76 x 76 mm

GROND
VSK 2020 PLATTE
MIDDEN IN
ST
DE TOEKOM
JE ZIET HET

OP VSK

