ONAFHANKELIJK PLATFORM VOOR
HET PERSONENVERVOER
Magazine Personenvervoer is meer dan 26 jaar hét
vakmagazine voor het vervoer van personen. Iedereen
in Nederland en België die op een of andere manier
betrokken is bij het openbaar vervoer, de taxisector en
het besloten busvervoer
leest om de twee
maanden de meest
actuele achtergronden
uit zijn sector. Alle
nieuwe ontwikkelingen
in de OV-, taxi-, toersector en de Nieuwe
Mobiliteit komen aan
bod. Onafhankelijk en
niet gekleurd door
commerciële invloeden
en geschreven door
specialisten die al jaren
thuis zijn in het
personenvervoer.
ONAFHANKELIJK
MAGAZINE VOOR HET
PERSONENVERVOER
NOVEMBER 2018: 5

• Railfestival
Innotrans:
400 innovaties,
155 wereldpremiëres
en een handvol
e-bussen
• John van der Laan:
“Mag de CAO wat
simpeler? Ik wil best
wat meer met mijn
tarieven spelen”
• Nederlands
bestuursakkoord
inspireert Vlaams
zero emissie
bus-platform

• Is de aangeklede
‘hub’ de oplossing
voor het landelijk
OV-vraagstuk?

De website van Magazine Personenvervoer is
onderdeel van het Platform Personenvervoer:
een combinatie van informatieve vakmedia: website,
nieuwsbrieven en magazine voor iedereen die op de
een of andere wijze betrokken is bij openbaar
vervoer, taxi, toer of
Nieuwe Mobiliteit. Het
laatste nieuws uit het
personenvervoer in
Nederland en België,
verzameld door experts
die in de diverse
sectoren thuis zijn,
vindt u op onze website.
www.pvmagazine.nl

De nieuwsbrieven van Magazine Personenvervoer
geven u een compacte samenvatting van de laatste
ontwikkelingen in het OV, taxi, toer en Nieuwe
Mobiliteit. Op verzoek krijgt u het elke week in uw
email box. Zo bent u dus niet alleen steeds bij, maar
leest u bij ons ook de achtergronden van de meest
actuele ontwikkelingen. Ongekleurd en onafhankelijk.

Het Platform Personenvervoer biedt u extra
kansen: voor adverteren in het magazine, op de website
en in de nieuwsbrieven gelden speciale aantrekkelijke
tarieven. Informeer naar de verschillende mogelijkheden
van advertenties, banners en advertorials.
Contact: Frans van der Werf
vanderwerf@bouwmedia.nl | +31(0)23-5219858
BouwMedia B.V. | Rutherfordstraat 25 | 2014 KA Haarlem

Oplage: 6 uitgaven per jaar, 4.500 stuks per editie.
Verschijning 2019:
Februari, april, juni, augustus, oktober en december.

Verspreiding: naar abonnees in Nederland en België, via
vakbeurzen en in controlled circulation naar gemeentelijke en
regionale instanties op het gebied van verkeer en vervoer.
Het blad wordt met name verspreid onder beslissers:
management en medewerkers op diverse niveau’s in de
OV-, taxi- en besloten busvervoersector, zzp’ers, gemeentelijke
en regionale overheden, de carrosseriebranche, toeleveranciers
in de breedst mogelijke zin en adviesbedrijven en consultants in
de drie sectoren.

Magazine Personenvervoer is in 2019 eventpartner van
het Congres Mobility FFWD, Dag van de Rail en mediapartner
van de UITP Summit (Stockholm), andere UITP events en
Busworld Europe (Brussel).
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