TOTAAL NIEUW
COMMUNICATIE CONCEPT
ZEER scherpe tarieven
het KNW is tenslotte niet commercieel
COMMUNICEER MET INHOUD
Adverteren is INCLUSIEF 1/2 pagina
bedrijfs-/productinformatie in het
speciale katern H2O-platform
COMMUNICEER FACE-TO-FACE
uw STAND op KNW event bij
meerdere advertenties
COMMUNICEER MET IMPACT
Hier is uw doelgroep
ONTVANKELIJK – OPEN MINDED
Dit is een geloofwaardige omgeving;
juiste timing

GEBRUIK DIE KNW INGANG

Hier is uw doelgroep ontvankelijk voor informatie
Het KNW; H2O is de autoriteit voor uw doelgroep
		
		

			
OPVALLEND

INHOUD

• Advertentie = inclusief 1/2 pagina redactie(*)

GEBRUIK KNW

FACE-TO-FACE

AUTORITEIT

		

• uw stand op KNW congres bij meerdere advertenties
• uw advertorial in H2O/KNW-nieuwsbrief

		

• uw banner+link op H2O/KNW website

		

VERTROUWEN IN DE ZENDER IS DE SLEUTEL TOT SUCCES
Uw doelgroep staat open voor KNW-H2O

De OVERLOAD bij uw doelgroep maakt dit FEIT met de dag belangrijker. Ook in consumenten marketing is
deze hang naar vertrouwde kanalen steeds duidelijker. LINDA en nu.nl zijn hierdoor extreem succesvolle
communicatie platforms.

COMMUNICEER MET INHOUD: TELKENS REDACTIE

H2O-PLATFORM
Adverteren is nu ook informeren
Vanaf 1/2 pagina advertentie heeft u als service
een halve info-pagina in katern H2O-platform
Resultaat: succesvolle communicatie!
• Zodoende informeert u de markt wanneer zij open staat voor informatie
• 200 woorden compleet met afbeelding, uw logo en contactinfo
• H2O biedt u, in dit katern, de ruimte om inhoudelijk te communiceren
• Zeer belangrijk in een markt die het hoe & waarom wenst te weten
• Hiermee kunt u structureel uw totale aanbod belichten
• De opmaak verzorgen wij voor u

H2O PLATFORM

ABC BV

Nonsed quam hitaestis eveligenis rem
sit, odis dessequi con pere custe conse
et omnim arument.
Peratiis niendis dere experovidit laccuptis es molendem
nonsequas moditam harchilla vendusam, sanimagnam
voloribus nati doluptat velest quam vit mi, simagnim
inulpa volore
Accus et erae velit re, que simus sin perest, cume ea atatibus
nientem nis conet quoditat aut molupta tesectae sim litatate
into experestiat eos il ist, vene iminis quossimil eos quoditatur sunto eos re dolutem porrum aditass intota venditemposa quam, as aut re, ut quae volorestis illorep erovitiatur, sit
quianih iciae. Delique ped molore dolupta sperum accae sum
ide doluptae lab ius que necum sum, odio. Ximus si odicat
pra voluptur magnis ressim qui int.

ABC BV
BEDRIJF ABC BV
Adres
Postcode Plaats

Telefoon
Website
e-mail

Udam erro volor a volupta veliqui tet que volectis nia nistibus et poreperissus estruntis maio imo imendant excearum
hillige nimpel intiuntis es nos simpor sinctur?
Quia nonsequam, tes at que num si conseque vendae. Facimil licium est doluptam quosae corit volorporroPelibea soloren ietur, custorent hicil iderum non estibusae nimporeictam
exerrore, ipic to voluptat.

DEF BV

Nonsed quam hitaestis eveligenis rem
sit, odis dessequi con pere custe conse
et omnim arument.
Peratiis niendis dere experovidit laccuptis es molendem
nonsequas moditam harchilla vendusam, sanimagnam
voloribus nati doluptat velest quam vit mi, simagnim
inulpa volore
Accus et erae velit re, que simus sin perest, cume ea atatibus
nientem nis conet quoditat aut molupta tesectae sim litatate
into experestiat eos il ist, vene iminis quossimil eos quoditatur sunto eos re dolutem porrum aditass intota venditemposa quam, as aut re, ut quae volorestis illorep erovitiatur, sit
quianih iciae. Delique ped molore dolupta sperum accae sum
ide doluptae lab ius que necum sum, odio. Ximus si odicat
pra voluptur magnis ressim qui int.

DEF BV
BEDRIJF DEF BV
Adres
Postcode Plaats

Telefoon
Website
e-mail

Udam erro volor a volupta veliqui tet que volectis nia nistibus et poreperissus estruntis maio imo imendant excearum
hillige nimpel intiuntis es nos simpor sinctur?
Quia nonsequam, tes at que num si conseque vendae. Facimil licium est doluptam quosae corit volorporroPelibea soloren ietur, custorent hicil iderum non estibusae nimporeictam
exerrore, ipic to voluptat.

NIEUWE SERVICE

UW STAND OP
KNW CONGRES:
FACE TO FACE

UW LOGO

Bent u meerdere malen zichtbaar
in H2O…? Dan is een STAND op
een KNW congres inbegrepen.
Eigenlijk ronduit logisch. Uw
doelgroep ziet u tenslotte meerdere malen in HET magazine van
de waterwereld…dus verwacht zij
u ook op een KNW congres.
Tijdens congres tevens uw logo
zichtbaar bij de boodschap: Dit
congres is mede mogelijk gemaakt door: UW LOGO
(Zolang de voorraad strekt)

UW STAND OP
KNW CONGRES

H2O MAGAZINE – 10 x per jaar – oplage 4250 exemplaren
1x
1/1 pagina

5x

10x

1.295 1.075

950

Incl 2X uw stand op KNW congres (voor+najaar) + 10x 1/2 pag. redactie of HS-banner

1/2 pagina

725

595

495

Incl 1X uw stand op KNW congres + vrije mix van 5x 1/2 pag. redactie of HS-banner

1/4 pagina

395

325

275

Incl een vrije mix van totaal 5x 1/2 pag. redactie of HS-banners op H2O nieuwsbrief
Incl 1/2 pagina redactie of 1x HS-banner op H2O nieuwsbrief

Insteker op aanvraag		

Verschijningsdata: zie www.mooijmanmarketing.nl

Tarief per plaatsing en excl BTW

Materiaal specs: zie volgende pagina

H2O NIEUWSBRIEF – 2X PER WEEK – 4800 ABONNEES
ADVERTORIAL

Uw tekst staat in de nieuwsbrief
tussen de redactionele content
en is daarom niet te missen voor
de lezer.
• 200 tekens + uw logo
• en opvallende kopregel
van 35 tekens
Tarief
€ 225 per editie
€ 450 voor een week (2 edities)

BANNER

Full size pagina
brede banner (468x60)
Half size (HS) banner (234x60)
opvallend gepositioneerd
tussen de tekst
Tarief
€ 225 Full size banner per editie
€ 450 Full size banner voor een week (2 edities)
€ 125 Half size banner per editie
€ 225 Half size banner voor een week (2 edities)
Materiaal specs: zie volgende pagina

WWW.H2OWATERNETWERK.NL
20.000 VIEWS – 6000 BEZOEKERS
Klikbare advertentie op opvallende positie; direct rechtsbovenaan.
Formaat 300x250 pixels
Tarief
€ 450 per maand

MATERIAAL SPECIFICATIES
H2O MAGAZINE

Formaten advertenties (b x h in mm)

Bladspiegel

1/1 pagina

220 x 297 (+ snijtekens + 3 mm afloop rondom)

		
STAAND
Zetspiegel
1/1 pagina
181 x 255

Aanleveradres:
Verschijning & deadlines:

1/2 pagina

88 x 255

1/4 pagina

88 x 125

LIGGEND
181 x 125

h2o@mooijmanmarketing.nl of via wetransfer
www.mooijmanmarketing.nl

H2O PLATFORM

H2O PLATFORM

ABC BV

Nonsed quam hitaestis eveligenis rem
sit, odis dessequi con pere custe conse
et omnim arument.

Dit H2O katern biedt u een halve pagina aan redactieruimte.
Bestaande uit 200 woorden + 1 afbeelding + 1 logo en uw contactgegevens.
De opmaak wordt zelfs door ons verzorgd.
AANLEVERING UITSLUITEND MIDDELS FORMULIER OP DEZE PAGINA
Gebruik hoge resolutie afbeelding (300dpi) + logo (bij voorkeur EPS)

Peratiis niendis dere experovidit laccuptis es molendem
nonsequas moditam harchilla vendusam, sanimagnam
voloribus nati doluptat velest quam vit mi, simagnim
inulpa volore
Accus et erae velit re, que simus sin perest, cume ea atatibus
nientem nis conet quoditat aut molupta tesectae sim litatate
into experestiat eos il ist, vene iminis quossimil eos quoditatur sunto eos re dolutem porrum aditass intota venditemposa quam, as aut re, ut quae volorestis illorep erovitiatur, sit
quianih iciae. Delique ped molore dolupta sperum accae sum
ide doluptae lab ius que necum sum, odio. Ximus si odicat
pra voluptur magnis ressim qui int.

ABC BV
BEDRIJF ABC BV
Adres
Postcode Plaats

Telefoon
Website
e-mail

DEF BV

Nonsed quam hitaestis eveligenis rem
sit, odis dessequi con pere custe conse
et omnim arument.

H2O NIEUWSBRIEF
ADVERTORIAL

BANNER

Udam erro volor a volupta veliqui tet que volectis nia nistibus et poreperissus estruntis maio imo imendant excearum
hillige nimpel intiuntis es nos simpor sinctur?
Quia nonsequam, tes at que num si conseque vendae. Facimil licium est doluptam quosae corit volorporroPelibea soloren ietur, custorent hicil iderum non estibusae nimporeictam
exerrore, ipic to voluptat.

Peratiis niendis dere experovidit laccuptis es molendem
nonsequas moditam harchilla vendusam, sanimagnam
voloribus nati doluptat velest quam vit mi, simagnim
inulpa volore

Body:		
Logo:		
Kop: 		
URL voor de pay off:
Kop+body+url: 		
Full size:		
Half size:		
Bestand:		

Accus et erae velit re, que simus sin perest, cume ea atatibus
nientem nis conet quoditat aut molupta tesectae sim litatate
into experestiat eos il ist, vene iminis quossimil eos quoditatur sunto eos re dolutem porrum aditass intota venditemposa quam, as aut re, ut quae volorestis illorep erovitiatur, sit
quianih iciae. Delique ped molore dolupta sperum accae sum
ide doluptae lab ius que necum sum, odio. Ximus si odicat
pra voluptur magnis ressim qui int.

max 200 tekens – incl spaties
max 100 x 100 pixels
max 35 tekens – incl spaties
max 35 tekens
aanleveren in WORD (logo separaat)
468 x 60 pixels
234 x 60 pixels
png, jpeg, gif – niet groter dan 99kb
DEF BV

BEDRIJF DEF BV
Adres
Postcode Plaats

Telefoon
Website
e-mail

Udam erro volor a volupta veliqui tet que volectis nia nistibus et poreperissus estruntis maio imo imendant excearum
hillige nimpel intiuntis es nos simpor sinctur?
Quia nonsequam, tes at que num si conseque vendae. Facimil licium est doluptam quosae corit volorporroPelibea soloren ietur, custorent hicil iderum non estibusae nimporeictam
exerrore, ipic to voluptat.

WWW.H2ONETWERK.NL
ADVERTORIAL
BANNER

Op aanvraag
300 x 250 pixels 		

png, jpeg, gif – niet groter dan 99kb

mooijmanmarketing.nl
MEER INFO
Daan en Annelies Mooijman

Julius Röntgenstraat 17
2551 KS Den Haag
070 - 323 4070
h2o@mooijmanmarketing.nl
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