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Doelgroep: 2.750 installatiedeskundigen in de gebouwde omgeving
Het magazine VV+ is al 75 jaar het toonaangevende medium voor installatiedeskundigen op hbo/
wo-niveau in de gebouwde omgeving. Wetenschappelijk onderlegde auteurs behandelen alle relevante technische en wetenschappelijke innovaties, ontwikkelingen en achtergronden op het gebied
van gebouw-gebonden installatietechniek in de woningbouw en utiliteit. Uit onderzoek blijkt dat VV+,
een uitgave van UNETO-VNI, zeer goed wordt gelezen door beslissers in de installatiebranche. Maar liefst
45 procent waardeert het magazine met een 8 en 35 procent geeft een 7.

De doelgroepen van het magazine VV+ zijn:
Technisch adviseurs
Projectleiders
Hoofden engineering
Fabrikanten en leveranciers
Docenten / afstudeerders hoger technisch onderwijs

Een uitgave van UNETO-VNI
VV+ is een initiatief van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. UNETO-VNI
heeft 4.500 leden die verantwoordelijk zijn voor 90% van de omzet in de installatiebranche in Nederland, werk geven aan 110.000 mensen en directeur/eigenaar zijn en dus beslisser! UNETO-VNI is één
van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland.

De VV+ media
De on- en offline media van VV+ vormen samen een compleet crossmediaal platform. Het magazine,
de website en de nieuwsbrief vormen de ideale mediamix om uw doelgroepen optimaal te bereiken.

Magazine VV+

Oplage 2.750 | Bereik 8.200 | Verschijning 8 keer per jaar
Het magazine VV+ is al 75 jaar het toonaangevende medium voor installatiedeskundigen op hbo/
wo-niveau in de gebouwde omgeving. Wetenschappelijk onderlegde auteurs behandelen alle relevante technische en wetenschappelijke innovaties, ontwikkelingen en achtergronden op het gebied van
gebouw-gebonden installatietechniek in de woningbouw en utiliteit. Onderwerpen strekken zich uit
over klimaattechniek, sanitaire technieken, energietechniek, koudetechniek, elektro-, infra- en procestechniek.

www.vvplus.nl
Het online platform voor hoogopgeleide installatieprofessionals op het gebied van gebouw- en klimaattechniek biedt dagelijks relevant nieuws, achtergrondartikelen en inspiratie.

Digitale nieuwsbrief VV+

Oplage 1.500 | Verschijning 8 keer per jaar
Met de digitale nieuwsbrief van VV+ blijven ruim 1.500 installatieprofessionals op de hoogte van alle
relevant trends en actuele ontwikkelingen op het gebied van gebouw- en klimaattechniek.

Contact
Meander 251
6825 MC Arnhem
Postbus 5085
6802 EB Arnhem

Rien van Wolfswinkel
+31 6 11 59 15 25
rienvanwolfswinkel@multormedia.nl

Robert Buning
+31 6 21 86 11 53
robertbuning@multormedia.nl
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Publicatieschema 2017
Deadlines
Editie

Thema

Verschijning

Advertenties

Inserts

Januari
Maart

Ventilatie/binnenklimaat

27-01-17

04-01-17

17-01-17

Duurzame gebouwtechniek

24-02-17

01-02-17

14-02-17

April

Koeling

21-04-17

29-03-17

10-04-17

Juni

Energieopslag

01-06-17

08-05-17

19-05-17

Juli

BIM in de keten

30-06-17

07-06-17

20-06-17

September

Verwarming

22-09-17

30-08-17

12-09-17

November

Waterinstallaties

03-11-17

11-10-17

24-10-17

December

Duurzame transformatie

08-12-17

15-11-17

28-11-17
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€ 2.295,€ 1.295,€ 1.295,€ 795,€ 795,-

Tarieven www.vvplus.nl
Full banner: 468 x 60 pixels
Skyscraper: 120 x 600 pixels
Leaderboard banner: 728 x 90 pixels
Tarieven starten vanaf € 150,- per maand voor een full banner of skyscraper.

Tarieven digitale nieuwsbrief VV+
De nieuwsbrief van de VV+ verschijnt rondom de verschijningsdata van het magazine. Er zijn 1.500
nieuwsbriefabonnees.
Skyscraper banner:
120 x 600 pixels
€ 495,Advertorial:
(40 woorden + foto + URL) € 495,Combinatie skyscraper en advertorial: € 795,Bovengenoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Vraag ons ook naar meer informatie over instekers, bijsluiters en andere plusproposities!

Contact
Meander 251
6825 MC Arnhem
Postbus 5085
6802 EB Arnhem

Rien van Wolfswinkel
+31 6 11 59 15 25
rienvanwolfswinkel@multormedia.nl

Robert Buning
+31 6 21 86 11 53
robertbuning@multormedia.nl

