8 MEDIAKAART
CUE2018 zal op 15, 16 en 17 januari 2018

Logo

plaatsvinden, in Rotterdam Ahoy. De Ver-

Verhoog de kans dat bezoekers u snel vin

eniging voor Podiumtechnologie (VPT) is

den met uw logo in de catalogus van CUE.

partner van CUE2018 en verzorgt ook in
2018 weer de officiële beurscatalogus. Bo-

Button

vendien is de VPT uitgever van het vakblad

Uw button staat tussen de redactionele

Zichtlijnen waarin wederom veel aandacht

content in de driewekelijkse nieuwsbrief

zal zijn voor de beurs.

van de VPT en kan niet aan het oog van de
lezer ontsnappen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om
rond CUE2018 uw bedrijf extra onder de

Sponsoring

aandacht te brengen:

Sponsoring van de VPT Academy en/of de
VPT-stand biedt een brede, geïntegreerde

Adverteren

mix van branding, exposure, profilering en

Met zoveel collega-exposanten op

PR over een uitgebreide periode vooraf,

CUE2018 heeft u wellicht behoefte aan wat

tijdens en na de beurs.

extra aandacht. Plaats een advertentie in
de catalogus van CUE en/of in Zichtlijnen.

Voor vragen over adverteren in de

Neemt u beide af dan krijgt u 50% korting

beurscatalogus en Zichtlijnen e-mail

op de tweede advertentie (zelfde formaat)

Valerie Boswinkel, marketing@vpt.nl.

en adverteerders krijgen een gratis logo in

Meer informatie over sponsoring?

de catalogus van CUE.

E-mail: henricavandenberg@vpt.nl
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Adverteren in de CUE2018 beurscatalogus en Zichtlijnen
TARIEVEN PER UITGAVE (ALLE GENOEMDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF 21% BTW)
1/1 PAGINA
ZWART/ WIT

Z 650,-

STEUNKLEUR

Z 870,-

FULL COLOUR

Z 1290,-

1/2 PAGINA
ZWART/ WIT

Z 400,-

STEUNKLEUR

Z 620,-

FULL COLOUR

Z 775,-

1/4 PAGINA
ZWART/ WIT

Z 270,-

STEUNKLEUR

Z 490,-

FULL COLOUR

Z 540,-

• Bedrijfsleden krijgen 10% korting over de bovengenoemde bedragen
• Voorkeursplaatsing kan en heeft een toeslag van 15%
• Neem contact met ons op voor spreads en andere bijzondere publicaties
• Logo in de beurscatalogus B 50,Voor vragen over adverteren in de beurscatalogus en in Zichtlijnen kunt u contact opnemen met
Valerie Boswinkel, marketing@vpt.nl.
Deadline materiaal: maandag 4 december vóór 12 uur

