Veel aandacht voor Maintenance NEXT via vakblad iMaintain
iMaintain is het belangrijkste Nederlandstalige vakblad voor maintenance professionals.
Het gemiddelde bereik per editie bedraagt 17.168 relevante personen. Onze abonnees
(zijnde de potentiële beursbezoekers) worden via een drietal edities op de hoogte gehouden
over Maintenance NEXT. Op die manier is er aandacht in aanloop naar-, tijdens- en na de
beursdeelname. Uiteraard versterken we dit effect via inzet van onze online media. U kunt als
standhouder inhaken via het plaatsen van uw commerciële boodschap. Indien u in alle 3 de
Maintenance NEXT edities adverteert, betaalt u er 2 en krijgt u de 3e plaatsing van ons cadeau.
Met inschakeling van iMaintain haalt u het maximale uit uw beursdeelname. U genereert extraen gericht bezoek aan uw stand en u houdt na afloop de aandacht vast. Laat zien dat uw bedrijf
relevant is in deze markt!
Uitgifte schema
5/3/2019 voorbeschouwing (sluit reserveren 13/2)
2/4/2019 de officiële beursspecial
7/5/2019 nabeschouwing
Advertentie mogelijkheden, tarief per editie. Let op: Bij 3x plaatsen is 1x gratis
1/1 pagina full colour € 2.707
1/2 pagina full colour € 1.584
1/4 pagina full colour € 995
Online opties op aanvraag

Beurscatalogus + Hand-out plattegrond Maintenance NEXT
De beurscatalogus is bij de ingangen beschikbaar voor de bezoekers. Let op; er zijn geen andere
catalogi beschikbaar voor de bezoekers. De beurscatalogus is de wegwijzer tijdens het bezoek
en heeft daarnaast een duidelijke naslagfunctie. Via de advertentie mogelijkheden informeert u
de bezoekers over uw activiteiten en oplossingen en valt u extra op! De beurscatalogus heeft een
handzaam A5 formaat.
Advertentie mogelijkheden beurscatalogus, sluit reserveren 25/2
1/1 pagina full colour € 1.930
1/2 pagina full colour € 1.155
1/4 pagina full colour € 695
1/1 pagina Bedrijfspresentatie met tekstblok van 360 woorden, foto en logo + verwijzing en logo
in alfabetische standhouderslijst € 630
1/2 pagina Bedrijfspresentatie met tekstblok van 180 woorden en logo + verwijzing en logo in
alfabetische standhouderslijst € 350
Logo in alfabetische standhouderslijst € 250
Advertentiemogelijkheden hand-out plattegrond
Per advertentieblok 60mm x 60mm € 500
Meerdere advertentieblokken aaneen is mogelijk en op aanvraag. Onder voorbehoud van
beschikbaarheid (de beschikbare commerciële ruimte is schaars).

Voor nadere informatie en/of reserveringen kunt u contact opnemen met
Jetvertising b.v. Rob Koppenol T +31 (0)70 399 00 00 E rob@jetvertising.nl
Reserveert u tijdig voor een gunstige plek.
Met vriendelijke groet,
Rob Koppenol
Jetvertising b.v.
Laan van Zuid Hoorn 37
2289 DC Rijswijk
T +31(0)70 399 00 00
E rob@jetvertising.nl
I www.jetvertising.nl
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