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WP MARKTGIDS

� dé ‘wie levert wat’-gids  
voor de Nederlandse  
warmtepompsector, met op de 
website een handige, uitge-
breide zoektool. (bedrijvengids. 
vakbladwarmtepompen.nl  
of scan QR-code)

� een handig naslagwerk,  
ingedeeld in heldere rubrieken

� adressen, bedrijfs- en project-
informatie en duiding van  
relevante ontwikkelingen

In het Klimaatakkoord  
zijn stevige ambities 
vastgelegd over de 
transitie naar fossielvrije 
verwarming van woningen 
en andere gebouwen. Om 
die te laten slagen, is het 
cruciaal dat de verkoop van 
warmtepompen en 
aanverwante systemen 
flink versnelt. Die uitdaging 
brengt marktkansen met 
zich mee, voor alle partijen 
in de bouwkolom. 

Het zijn kansen die alleen worden 
verzilverd als professionals, zoals 
opdrachtgevers, architecten,  
adviseurs, leveranciers en 
installateurs, elkaar weten te 
vinden, partnerschappen sluiten 
en samenwerken. De Marktgids 
Warmtepompen helpt daarbij, 
middels een overzichtelijk 
ingedeeld adressenoverzicht, 
aangevuld met artikelen over de 
meest actuele ontwikkelingen. 

De afgelopen jaren heeft deze 
gids zijn nut bewezen. Dankzij de 

gerichte verspreiding van  
de papieren gids, duizenden 
downloads van de gids in  
PDF-formaat, en de gratis 
toegankelijke online marktgids 
zijn talloze bedrijven en organi-
saties met elkaar in contact 
gekomen. De gids is er niet alleen 
vóór de markt; hij wordt ook mede 
dóór de markt gemaakt. Door uw 
bijdragen kunnen we hem jaarlijks 
actualiseren en een optimaal 
overzicht blijven bieden van de 
belangrijkste producten, diensten 
en ontwikkelingen in de markt.

WP Marktgids 2021
Vergroot uw bekendheid in de duurzame klimaattechniek.
Het ‘wie is wie’-platform van de warmtepompsector



� DE GIDS BEVAT:
• Warmtepompen: 

	 -	lucht/lucht	  	 
 - lucht/water  
	 -	ventilatielucht/water               		
	 -	(bodem)water/water               		
	 -	monobloc   	 
	 -	hybride          	

• Afgiftesystemen  
• WKO	-	Bodemsystemen 
• VRV/VRF 
• Bronboringen	     	
• Energieopwekking en -opslag 
• Warm	tapwater              	
• Geluidsdemping              	
• Onderwijs 	
• Kennis en Advies
• Certificering
• Belangenorganisaties & overheid
• Verhuur
• Speciale diensten

N.B. uw bedrijf wordt alleen geplaatst in ru-
brieken die op uw bedrijf van toepassing zijn.

�  U hebt de mogelijkheid om 
naast uw contactgegevens ook 
uw organisatie, producten en 
diensten te presenteren

�  Door middel van een adverten-
tie, advertorial of project- 
beschrijving kunt u zich in de gids 
profileren	als	leverancier,	kennis-
partij én (toekomstig) partner

�  Met een advertentie, advertorial 
of projectbeschrijving kunt u zich 
profileren	als	leverancier,	expert	
in de markt en partner voor  
klimaatoplossingen in de  
gebouwde omgeving

ventilatielucht/water               
(bodem)water/water               

TOEPASSINGSGEBIEDEN MARKTGIDS 2021:
> Woningbouw
> Utiliteitsbouw

Specificaties
� Print: 
• Formaat: A4
• Oplage print: 4.000 exemplaren
• Verspreiding: als bijlage bij 

vakblad warmtepompen  
(4.000 exemplaren)

• Extra verspreiding via online 
(downloads) en vakbeurzen ca. 
3.000 ex.

� vakbladwarmtepompen.nl: 
Online bereikcijfers:  
(gem. per mnd. t/m kw. 3 2020)
• Pageviews 64.466
• Bezoekers 28.266
• Sessies 43.592

� Nieuwsbrief:   13.882
Wekelijkse redactionele nieuwsbrief

Belangrijke data:
• Sluitingsdatum aanvraag 

projectomschrijving: 30/10/2020
• Sluitingsdatum advertenties: 

17/11/2020
• Verschijningsdatum: 08/12/2020

Opbouw
De gids is overzichtelijk ingedeeld 
in rubrieken en voor iedere rubriek 
worden door de redactie de actu-
ele trends beschreven. Per rubriek 
staan vervolgens alle gerelateerde 
bedrijven bij elkaar, in een over-
zichtelijke blokstructuur. Per ver-
meldding worden één of meerdere 
toepassingsgebieden toegevoegd 
waarin het betreffende bedrijf  
actief is.

Laat uw gratis basisvermelding extra 
opvallen en positioneer uw organisatie als 
expert in duurzame klimaattechnologie

� Voorbeeldpagina betaalde blokken



Naast een gratis vermelding kunt u kiezen uit drie 
interactieve pakketten.

Gratis 
vermelding

PAKKET 1  
Interactief 

basis

PAKKET 2  
Interactief
uitgebreid

PAKKET 3 
Interactief
compleet

Vermelding online bedrijvengids

Bedrijfsnaam, adres, plaats, telefoonnummer x x x x

Toepassingsgebieden  
woningbouw/utiliteitsbouw x x x x

Bedrijfslogo x x x

E-mailadres en webadres met doorlink naar uw website x x x

Socialmediabuttons met links naar  
o.a. uw Facebook, Linked-In x x

Bedrijfspresentatie (max aantal woorden) 50 woorden 100 woorden

Foto zelf aangeleverd  
(bedrijfsvideo optioneel tegen meerprijs) x

Redactionele artikelen waar bedrijfsnaam in voorkomt, 
komen als link in beeld x

Vermelding aantal rubrieken 1 max. 3 max. 5 max. 7

Vermelding in print:

Bedrijfsnaam, adres, plaats, telefoonnummer x x x x

Bedrijfsnaam (vetgedrukt) x x x

Toepassingsgebieden  
woningbouw/utiliteitsbouw x x x x

Bedrijfslogo x x x

E-mailadres en webadres  x x x

Bedrijfsbeschrijving (max aantal woorden) 50 woorden 100 woorden

Productfoto met bronvermelding (high res) x

1/1 advertentiepagina of advertorial  
full colour o.b.v. kant-en-klaar materiaal x

2/1 pagina of advertorial   
full colour o.b.v. kant-en-klaar materiaal x

Vermelding aantal rubrieken o.b.v. relevantie! 1 2 3 5

Tarieven
Pakket 1 €    365
Pakket 2 € 1.495
Pakket 3 € 2.495
Prijzen zijn exclusief BTW

Advertentie
Plaats een 1/1 pagina met pakket 2 
of 2/1 spread advertentie met 
pakket 3.

Sponsored content
Plaats een artikel en laat hierin 
uw klanten aan het woord. Hoe 
ervaren zij uw producten en/of 
diensten? Overtuig uw poten-
tiële afnemers door middel van 
een klantcase. Eventueel kan een 
advertorialtekst (tegen meerkos-
ten) worden geschreven door de 
redactie van de gids.

Projectbeschrijving
Naast de pakketten is het mogelijk  
pagina’s te reserveren waarin 
uitgebreid wordt ingegaan op 
een relevant, door u uitgevoerd 
project. De tekst wordt door de 
redactie geschreven, uiteraard in 
nauw overleg met u. De prijs hier-
van is op aanvraag.

Presenteer uw organisatie
Gratis vermelding & interactieve pakketten

Meer informatie over de 
verschillende pakketten? 
Neem hiervoor contact op met:
� Richard van Dijk
� 06 33 031 474
� richardvandijk@vakmedianet.nl

� Voorbeeld uitgebreid pakket




