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NIET 3, MAAR 365 DAGEN AANDACHT
Beurscatalogus
Het Beursmagazine is hét medium om in te adverteren. De
catalogus wordt om twee redenen erg gewaardeerd door bezoekers. Ruim 70 procent van de bezoekers vindt het magazine een handige gids op de beursvloer en ruim 80 procent
vindt het magazine een nuttig naslagwerk na de beurs!

WELKOM
24, 25 EN 26 JANUARI, JAARBEURS UTRECHT

Voor editie 2019 bestaan er in de catalogus de volgende mogelijkheden:
Adverteren

1/1 pagina
€ 1.000,-

Op de
omslag

op

=

1/2 pagina
€ 600,-

Adverteren op de omslag verhoogt in belangrijke mate de attentiewaarde van uw boodschap. Helaas is het aantal mogelijkheden
beperkt, dus ben er snel bij.
Naast de advertentieprijs betaalt u een toeslag van 50% (pagina’s 1, 2, 3 en 4) of 100%
(achterzijde)

op

Formaten losse advertenties
1/1 pagina
210 x 297 mm (bxh) (5 mm afloop)
1/2 pagina
190 x 135 mm (bxh)
(5 mm afloop)

Formaat advertentie bij plattegrond
94 x 66 mm (bxh)

Formaat advertentie bij bedrijfsprofiel
58 x 90 mm (bxh)

Beursplattegrond

op

=

op

Bedrijfsprofiel

weg = we

g

Adverteren op pagina’s met beursplattegronden; dit kan vanaf € 200,- per plaatsing, per
plattegrond, ongeacht de gekozen plattegrond.

Logo
Aanleveren als EPS-bestand
omgezet in lettercontouren.

Met een bedrijfsprofiel bij uw vermelding op
de pagina van het overzicht van standhouders
in de catalogus krijgt uw deelname optimaal
aandacht. Op iedere pagina komt slechts één
vermelding, zodat u een exclusieve vermelding heeft.
Per item: € 390,-
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ALS BEWEGWIJZERING OP DE BEURSVLOER
Beursplattegrond
De losse beursplattegrond heeft duizenden bezoekers tijdens de afgelopen editie van de vakbeurs een dienst bewezen. In combinatie met het Beursmagazine en bewegwijzering in de hallen
werd hiermee elke standhouder eenvoudig gevonden. De beursplattegrond wordt voorafgaande
aan de vakbeurs naar de voorgeregistreerde bezoekers toegestuurd.
Voor slechts € 425,- heeft u een advertentie op de plattegrond die in een oplage van 15.000
exemplaren verschijnt. Voor een deel vooraf verspreid onder de voorgeregistreerde bezoekers
van 2019 als onder de bezoekers van de vakbeurs. Doelgericht, gegarandeerd bekeken en op een
plaats waar uw boodschap eenvoudigweg niet over het hoofd gezien kán worden.
Doorplaatsen naar de achterkant kan ook. Voor twee advertenties is de prijs € 650,-. Voor het bedrag van € 650,- creëert u dus de mogelijkheid om 15.000 keer een nieuwe klant te werven! Geen
wonder dat een aantal standhouders van de vorige editie teleurgesteld moest worden, omdat de
advertentieruimte was uitverkocht.
Dus wilt u adverteren op de plattegrond die gratis wordt uitgereikt aan de (voorgeregistreerde)
bezoekers van de vakbeurs? Wees er dan snel bij, want op = op.
Wilt u dat uw advertentie op de plattegrond er echt uitspringt? Kies dan voor de advertentieruimte op de achterzijde. Voor € 3.250,- is deze ruimte voor u. Maar reageer wel snel, want vanzelfsprekend is deze plaats niet alleen bijzonder populair, maar ook slechts voor één deelnemer
beschikbaar.
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IN HET BEURSNUMMER FACILITAIR JOURNAAL
Gebruiksvriendelijke
en flexibele facility
management
Ook al wordt de beurscatalogus in een oplage van
software
tenminste 10.000 exemplaren uitgereikt onder de
beursbezoekers, uw advertentie in het Facilitair Journaal is minstens zo interessant! Met een schriftelijke
oplage van meer dan 10.000 exemplaren en een digitale oplage van meer dan 50.0000 exemplaren! Toegestuurd aan de abonnees, de voorgeregistreerden
van de editie 2019 en de bezoekers van de vakbeurs
sinds 2014.
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Adverteren...

INHOUD | COLOFON

3

DIT NUMMER
4 | ELKE TAAK VRAAGT OM
EIGEN WERKPLEK

5 | DE GEVOLGEN VAN
KUNSTMATIGE
INTELLIGENTIE

BIJLAGE:

Beurscatalogus vakbeurs Facilitair
24, 25 & 26 januari Jaarbeurs Utrecht
Met dé kennisoverdracht 2018

7 | ‘ER MOET GELD BIJ
UIT DEN HAAG’

9 | NEDERLAND
HOFLEVERANCIER
BREEAM AWARDS

11 | INKOOPSUCCES ONDER
DE LOEP GENOMEN

13 | INZET DATA OM

DOSSIERKATERN
Liftinstallaties

EFFICIËNTER TE
VERGADEREN

Bezoek ons op:

Vakbeurs
Facilitair
Stand C4

Met de Ultimo software stroomlijnt u facilitaire processen,
beheerst u kosten en maakt u klanten blij! Meer dan
1.500 organisaties ervaren dagelijks deze voordelen.
Profiteer ook van de mogelijkheid om andere
bedrijfsdisciplines (IT, inkoop, vastgoedbeheer)
met dezelfde applicatie te ondersteunen.

SMART & HAPPY FACILITY MANAGEMENT

‘ER MOET
GELD BIJ UIT
DEN HAAG’

15 | DOSSIERKATERN
Liftinstallaties

18 | OVERBELAST DOOR
GELUIDEN OP HET
WERK

19 | ‘KANTOORBUS’ OM

Bezoek ons blog en lees meer over de mogelijkheden van Ultimo op
het gebied van Smart & Happy FM. Met leuke wetenswaardigheden
en praktische tips bent u in staat om slim te werken en facilitair
geluk te creëren!

FILES TE OMZEILEN

DOSSIERKATERN
Afvalbeheer

20 | DOSSIERKATERN
Afvalbeheer

www.ultimo.com/blog

COLOFON

Verzending van deze uitzonderlijk hoge oplage van
het beursnummer van het Facilitair Journaal gebeurt
mede in het kader van de bezoekerswerving voor de
editie 2019. Daarom verschijnt dit beursnummer 9
dagen vóór opening van de vakbeurs.

13122017_Ultimo_Facility_adv_210x297_3mm.indd 1

UITGAVE

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER BELGIË

HoLaPress Communicatie B.V.

Kris Pattyn

Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard

Heerveldstraat 4a

T. 040 - 208 60 00
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1/1 pagina
€ 1.560,-

1/2 pagina
€ 895,-

1/4 pagina
€ 495,-

1/8 pagina
€ 295,-
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OVERBELAST
DOOR GELUIDEN
OP HET WERK

Maken de doelgroep van het Facilitair Journaal en de uitzonderlijke hoge oplage het al zéér de moeite waard om in
dit speciale nummer te adverteren, nóg interessanter is de
plaats, waarop uw advertentie komt te staan. Op een van
de omslagpagina’s of zelfs dé omslagpagina (achterpagina)
ontkomt geen lezer aan uw boodschap.
Gezien de verhoogde investering in zowel omvang als oplage
zag de uitgever zich genoodzaakt om voor deze bijzondere
plaatsen in het Facilitair Journaal een toeslag te vragen bovenop de advertentieprijs van de reguliere nummers. Voor
de omslagpagina’s 1,2 en 3 een toeslag van 50%; voor de
achterpagina een toeslag van 100%. Daarmee geeft u uw
boodschap natuurlijk wel een AA-plaats.
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ONVERDEELDE AANDACHT VOOR UW MEESTUURDER
Eigen folder
Als u streeft naar onverdeelde en meest directe aandacht van de beursbezoekers dan kunt zelf een folder
met zowel het beursnummer van het Facilitair Journaal of de Beurscatalogus meesturen. U bereikt dan
de vele duizenden beursbezoekers direct. Uw folder
zal dan worden toegestuurd of uitgereikt aan de eerste (voorgeregistreerde) bezoekers, omdat uw folder
bij de vroegste zendingen wordt meegestuurd.
Uw folder mag in beginsel niet meer dan 20 gram
wegen, al zal daar bij niet al te grote afwijking niet
moeilijk over gedaan worden. Verder kunt u in de
Beurscatalogus al vanaf 5.000 exemplaren uw folder
meesturen, terwijl u in het beursnummer al met 7.500
folders kunt meesturen. In beide gevallen betaalt u de
prijs van 1/1 pagina advertentie.

IN DE VORM VAN EEN MOOIE BEURSAANBIEDING?
Eigen leaflet
Maakt het u niet uit om gezamenlijk met een aantal andere
standhouders op te trekken en bent u niet gebonden aan
een bepaalde folder of maat, dan kunt u uw boodschap ook
versturen in de envelop met Beursaanbiedingen. Daarin is
plaats voor maximaal 10 A-5 folders, die tweezijdig en speciaal gedrukt worden met uw boodschap. Ideaal om extra
bezoekers naar uw stand te krijgen.
Enveloppen met beursaanbiedingen worden meegestuurd
in een oplage van 7.500 exemplaren met zowel het Beursnummer als de Beurscatalogus. In beide gevallen betaalt u
de prijs van een ½ pagina advertentie. Mocht u de folder
door de organisatie gedrukt willen hebben op 145 grams papier, dan komt er € 100,- voor de drukkosten bij.
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MET EEN BEURSPAKKET PROFITEREN VAN 15% KORTING

€

Beurspakketten
Wellicht vind u het lastig om de juiste keuze te maken. Wij hebben daarom voor standhouders
een aantal beurspakketten samengesteld die niet alleen een optimale mix aan uitingen garanderen, maar ook nog eens een interessante kostenbesparing van 15% met zich meebrengen.

Voor de editie stelde de organisatie de volgende pakketten samen:

Pakket A:
€ 2485,-*

Pakket B:
€ 1775,-*

Pakket C:
€ 1435,-*

- 1/1 pagina advertentie in de beurscatalogus, ter waarde van € 1.000,- 1/1 pagina advertentie in het Facilitair journaal, ter waarde van € 1.560,- een advertentie op de losse plattegrond, ter waarde van € 425,Uw voordeel € 500,-

- 1/1 pagina advertentie in de beurscatalogus, ter waarde van € 1.000,- 1/2 pagina advertentie in het Facilitair journaal, ter waarde van € 890,- een advertentie naast de plattegrond in de beurscatalogus, ter waarde van € 200,Uw voordeel € 315,-

- 1/2 pagina advertentie in de beurscatalogus, ter waarde van € 600,- 1/2 pagina advertentie in het Facilitair journaal, ter waarde van € 890,- een advertentie naast de plattegrond in het beursmagazine, ter waarde van € 200,Uw voordeel € 255,-

Pakket D:
€ 1115,- *

-1/2 pagina advertentie in het Facilitair journaal, ter waarde van € 890,- een advertentie op de losse plattegrond, ter waarde van € 425,Uw voordeel € 200,-

Pakket E:
€ 870,- *

-1/2 pagina advertentie in de beurscatalogus, ter waarde van € 600,- een advertentie op de losse plattegrond, ter waarde van € 425,Uw voordeel € 155,-

Pakket F
€ 525,-

- Een advertentie op de losse plattegrond, ter waarde van € 425,- Een advertentie naast de plattegrond in de beurscatalogus, ter waarde van € 200,Uw voordeel € 100,-

Het is uiteraard mogelijk om in overleg met het bureau Goeie Zaken een afwijkend pakket samen te stellen.
* Pakketten kunnen niet worden gecombineerd met reguliere advertenties; d.w.z. dat staffelkorting niet van toepassing is op de pakketten. De hier vermelde prijs is exclusief btw, maar inclusief 15% pakketkorting.
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HEEFT U
ZELF NOG
EEN VOORSTEL

?
Interesse of vragen over deze communicatiemogelijkheden:
23, 24 & 25 januari 2019 • Jaarbeurs Utrecht

Bureau Goeie Zaken

Edwin vd Ven

+31 (0)6 - 128 244 32
info@centrumfacilitair.nl

+31 (0)40 - 208 60 71
edwin.vd.ven@centrumfacilitair.nl

10.00 - 18.00 uur (wo/do)
10.00 - 17.00 uur (vrij)
www.vakbeursfacilitair.nl
www.vakbeursgebouwbeheer.nl
@beursfacilitair
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