Tariefkaart Steengoed Magazine
Het toonaangevende magazine voor de particuliere verhuurder van
woningen, kantoren, winkels en overig vastgoed.

Vastgoed Belang is de belangenbehartiger van particuliere beleggers in
vastgoed, deze zijn goed voor 60% van de jaarlijkse investeringen in
vastgoed. De belangenbehartiging richt zich op verbetering van het rendement
in de exploitatie van (zelfstandige) huur woningen.
Steengoed is het vakblad voor de particuliere verhuurder en wordt in 2022 2x
per jaar verspreid in controlled circulation onder de ruim 5.500 leden van
vereniging Vastgoed Belang.
Deskundigheidsbevordering: Vereniging Vastgoed Belang streeft met o.a. dit
magazine naar kennis, verbreding en verdieping bij particuliere
vastgoedbeleggers op alle facetten van het beleggen, investeren in en het
exploiteren van woningen en bedrijfsmatig vastgoed. In het magazine is plaats
voor opinie, nieuws, informerende artikelen, advies en achtergronden op deze
terreinen

Steengoed Magazine bestaat uit:
Reserveringsdatum: 14-04-2022

Aanleverdatum: 21-04-2022

Verschijningsdatum: 12-05-2022

Reserveringsdatum: 22-09-2022

Aanleverdatum: 29-09-2022

Verschijningsdatum: 20-10-2022

Steengoed Vakblad

Oplage: 5500
Bladspiegel: 210 x 297 mm
Zetspiegel: 180 x 267 mm
Drukprocede: Vellen-offset

Papier omslag: 170 grams houtvrij gesatineerd m.c.
Papier binnenwerk: 100 grams houtvrij silk mc
Raster: 60
Afwerking rug: Gelijmd (lumback)

Digitaal materiaal kan worden aangeleverd via E-mail: traffic@bouwmedia.nl
Voor vragen neemt u contact op met onze traffic afdeling op telefoonnummer: 023-5219858

Mogelijkheden:
1/1 pagina fullcolour advertentie

€ 2.795,-

Formaat aflopende advertentie 210x297 mm + 3mm
Formaat zetspiegel advertentie 180x267mm

1/2 pagina fullcolour advertentie
Formaat liggende advertentie 180x 132 mm
Formaat staande advertentie 88 x 267mm

€ 1.650,-

1/4 pagina fullcolour advertentie

€ 970,-

Formaat liggende advertentie 180 x 64 mm
Formaat staande advertentie 88 x 132 mm

Banner 446x100 pix. Vastgoedbelang.nl (per kwartaal)

€ 595,-

Homepage banner Vastgoedbelang.nl (5500 gebruikers per maand).

Deelname www.vastgoedbelang.nl: voor adverteerders

€ 1.495,-

Plaatsing bij "netwerkpartners Vastgoedbelang"
Niet adverteerders betalen € 2.050,-

Nieuwbrief banner Steengoed digitaal

€ 400,-

(3 plaatsingen. Verschijnt 1x per maand)
Formaat banner 446x100 pixels naar ongeveer 4000 adressen.
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