• Uw advertentie staat, net als
in het papieren magazine,
altijd naast redactionele
content
• Belangrijk:
Uw advertentie bereikt nu ook
personen die print tijdelijk niet
zien vanwege corona, locatiehoppen of flexwerk
• Optimale SEO door
aanwezigheid op de website
van dé autoriteit in de branche

• 6 X PER JAAR
• 56 PAGINA’S
• 3000 ABONNEES

CHEMIE MAGAZINE BIEDT

THE BEST
OF BOTH
WORLDS

De communicatiebehoefte verandert snel,
ook in de chemische industrie. Uiteraard
reageert de Koninklijke VNCI op die ontwikkelingen. Vooral omdat zij de zender is
van need-to-read-informatie voor deze
belangrijke industrie en de aanpalende
branches. Het medium daarvoor is de in
de sector hoog gewaardeerde titel Chemie
Magazine.
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TARIEVEN: WWW.CHEMIEPROMO.NL
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Daan Mooijman
dm@mooijmanmarketing.nl,
info@mooijmanmarketing.nl
- 070 070
3234323
07040 70.

Voor tarieven & specs kijk op:

WWW.CHEMIEPROMO.NL
WWW.MOOIJMANMARKETING.NL/CHEMICAL

