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Uw doelgroep bereiken was nog nooit zo makkelijk
www.vcanieuws.nl

Web-

Nieuwsbrief

Doelgroep
Iedereen die te maken heeft of werkt met de VCA 
(bijv. veiligheidskundigen in de bouw en industrie.

Website
• Pageviews per maand: 4.500
• Unieke bezoekers per maand: 1.750

Aanleverspecificaties
Advertorial: +- 350 woorden (waarvan 20 woorden 
introductietekst) + afbeelding 460 px * 175 px
Banner: 200 px * 150 px.

Nieuwsbrief
• Frequentie: 6x per jaar (jan,maa,mei,jul,sep,nov)
• Aantal abonnees: 3.500

Aanleverspecificaties
Advertorial (optie 1) met link naar eigen site:
25 woorden excl. titel en link + afbeelding 460 px
* 170 px (jpeg)
(Advertorial (optie 2) met link naar artikel:
25 woorden voor introductie tekst excl. titel en
link + afbeelding 460 px * 170 px + 350 woorden
vervolgartikel
Banner: afbeelding 200 px * 180 px

Meer informatie en mogelijkheden:
Reijseger to the point | Janneke Reijseger
E-mail: info(at)reijsegertothepoint.nl
Telefoon: 035 693 6776

Tarieven

Website
(€ per maand)

Nieuwsbrief
(€ per plaatsing)

1. Advertorial € 150,- € 200,-

2. Banner € 150,- € 150,-

3. Wegwijzer € 50,- €

Voordeelpakket 1

•  1x Banner website (één maand)             € 195,-
•  1x Banner nieuwsbrief

Voordeelpakket 2

•  1x Advertorial website (één maand)             € 295,-
•  1x Advertorial nieuwsbrief

Voordeelpakket 3

•  1x Banner website (één maand)             € 395,-
•  1x Banner nieuwsbrief
•  1x Advertorial website (één maand)           
•  1x Advertorial nieuwsbrief

Bij afname van meerdere advertorials/banners 
bieden wij voordelige staffelprijzen

DEELNAME
Capital Media Services

Staringstraat 11

6521 AE Nijmegen

mail@capitalmediaservices.nl

024 - 360 77 10

VCA nieuws is dé website voor veiligheidskundigen en managers die verantwoordelijk zijn voor 
de vca. Nieuws en praktische toepassing voor VCA, voorbeelden van VGM documenten en vraag  
antwoord

NIEUWSBRIEF
Aantal ontvangers: 3.800
Verzending: maart, mei, juli, september, november (op een dinsdag)

Deelname   nieuwsbrief (per plaatsing)
Premium banner    € 390,- 
Ingezonden Mededeling (IM) € 650,- 
(Interview/testimonial in overleg) 

WEBSITE
Gemiddeld aantal bezoekers per maand: 2.400
Gemiddeld aantal pageviews per maand: 5.400

Deelname (roulerend/admaand) 1 maand 
Banner    € 390,-          
Top banner   € 590,-         
Ingezonden Mededeling (IM) € 550,- 

Bij afname van meerdere maanden en/of combinatiepakketten komt u in aanmerking voor 
sta� eltarieven

AANLEVEREN   breedte x hoogte (in pixels)
Bannerformaat zijbalk:  348 x 150 (mobiel: 348 x 150)
Bannerformaat breed:   878 x 120 (mobiel: 348 x 150)
Ingezonden Mededeling site: 1476 x 800 + tekst 
    (aantal tekens gelijk aan een regulier artikel)

Banner  nieuwsbrief  600 x 75 
Ingezonden Mededeling (IM) 132 x 90 + tekst
    (kop: max 50 tekens inclusief spaties, 
    inhoud: max 190 tekens inclusief spaties)

Svp aanleveren als jpeg-bestand/desgewenst toegesneden opmaak via onze vormgevers

Website

Capital Media Services BV - Staringstraat 11 - 6521 AE - Nijmegen  024 - 360 77 10

VCA
nieuws nl

Nieuwsbrief


