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H É T  VA S T G O E D P L AT F O R M 

VA N  N E D E R L A N D

Onderscheidend door een originele, scherpe en journalistieke invalshoek. 
Toegankelijk voor mensen binnen én buiten het vakgebied. 

Het platform (online en print) onderscheidt zich verder in beeldgebruik 
en zet topfotografen in om de verhalen een extra dimensie te geven. 

Gedreven door nieuwsgierigheid toont VG Visie de toekomst van de stad. 
Met persoonlijke verhalen van de mensen die daarin een hoofdrol spelen. 

Hoe denken zij, wat zijn hun doelen en hoe gaan zij die bereiken?
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MEDIAKAART 2020
VG VISIE KALENDER

MAGAZINES

EDITIE VERSCHIJNING MATERIAAL  
IN Rotterdam 2 APRIL 2 MAART
VG Visie Retailspecial 19 MEI  19 APRIL 
VG Visie Kantorenspecial 26 MEI  26 APRIL
VG Visie Ondernemers in het vastgoed  2 JUNI 2 MEI
VG Visie Woonspecial + zorgdossier 9 JUNI 9 MEI
IN Utrecht 15 SEPTEMBER  15 AUGUSTUS 
IN Amsterdam 27 OKTOBER  27 SEPTEMBER 
VG Visie Wintergasten 24 NOVEMBER  24 OKTOBER 

EVENTS  NIEUWSBRIEF

EDITIE DATUM VERSCHIJNING
City Masterclass IN Rotterdam  2 APRIL De VG Visie Nieuwsbrief  
VG Visie Retail Event 19 MEI  verschijnt elke maandag  
VG Visie Kantoren Event 26 MEI om 9.00 uur
VG Visie The Entrepreneurs 2 JUNI (minimaal 40 x per jaar)
VG Visie Woonevent 9 JUNI
City Masterclass IN Utrecht 15 SEPTEMBER
City Masterclass IN Amsterdam 27 OKTOBER
VG Visie Wintergasten 24 NOVEMBER
 



MEDIAKAART 2020
BEREIK VG VISIE

BEREIK MAGAZINES

Van de oplage worden 5.200 magazines op naam verzonden naar abonnees en belangrijke stakeholders, 
waaronder de politieke en ambtelijke top, diverse Rijksafdelingen (Atelier Rijksbouwmeester, 

Rijksgebouwendienst), en de top-140 van colleges van b&w in Nederland, 
alle provincies (deputeerden en commissarissen van de Koning), retailers, retailketens en 

leden NRW (Nederlandse Raad Winkelcentra), architecten, woningbouwcorporaties, makelaars OG, 
bouwbedrijven, projectontwikkelaars, private én institutionele beleggers.

Een ander deel van de oplage (2.500 exemplaren) wordt door Betapress gedistribueerd 
voor de losse verkoop in alle betere boekhandels en warenhuizen in steden. 

De totale oplage van de IN- Serie en VG Wintergasten is inclusief naar de verspreiding 
naar alle abonnees 8.500 exemplaren. 

De totale oplage van de VG Specials in mei is inclusief verspreiding op Provada 12.500 exemplaren. 

BEREIK NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief wordt verstuurd naar 39.500 vastgoedprofessionals.



MEDIAKAART 2020
REDACTIEFORMAT MAGAZINES

VG VISIE SPECIALS VOOR DE PROVADA

Retailspecial, 19 mei 2020 
Kantorenspecial, 26 mei 2020 
Ondernemersspecial 2 juni 2020 
Woonspecial + zorgdossier, 9 juni 2020

REDACTIEFORMAT 

Drie specials over de toekomst van wonen, winkelen en werken in relatie tot de 
stad, waarin alle visies, analyses, trends en verhalen samenkomen. Hoe geven 
we vorm aan de stad van morgen? En welke rol speelt vastgoed daarin? Publieke 
en private partijen staan samen voor de opgave om tot onderscheidende con-
cepten voor stedelijke ontwikkeling te komen. Concepten die loskomen van de 
tekentafel en werkelijk tot productie worden gebracht. Time to market is daarbij 
essentieel, om bewoners en bedrijven duurzaam aan je stad te binden. Bij deze 
opgaven zijn veel partijen betrokken. Gemeenten moeten, veel sterker dan in het 
verleden, nadenken over het onderscheidend vermogen en de branding van hun 
stad. Hoe blijft een kleinere stad aantrekkelijk in het licht van de vaak grotere 
aantrekkingskracht van de grotere steden? In de specials van VG Visie komen de 
stakeholders aan het woord, betrokken beslissers, bestuurders en ondernemers. 
Zij maken analyses van de steden en delen hun visie in interviews en artikelen. 
Daarmee leveren zij een relevante bijdrage aan de branche-overschrijdende dia-
loog tussen stakeholders over de optimalisatie en de vitalisering van (binnen)
steden, winkelcentra en de woonontwikkeling in een dynamische wereld. 

ONDERNEMERSSPECIAL

Een special over en met ondernemers die werkzaam zijn in de vastgoedbranche. 
Het gaat over de moderne ondernemer. Van architect tot projectontwikkelaar 
en van adviseur tot bouwer. Een editie boordevol verhalen van ondernemers 
en hoe die het verschil maken. Hoe geven zij vorm aan de stad van morgen? 
Het gaat over hun drijfveren, passie en succes. Aangevuld met interessante en 
inspirerende rubrieken.



MEDIAKAART 2020
REDACTIEFORMAT MAGAZINES

VG VISIE WINTERGASTEN 

Wintergasten – de verhaleneditie, 
24 november 2020

IN SERIE 

IN Rotterdam, 2 april 2020
IN Utrecht, 15 september 2020
IN Amsterdam, 27 oktober 2020

REDACTIEFORMAT 

REDACTIEFORMAT 

Wintergasten is de verhaleneditie van VG Visie. In het magazine komen persoonlijke en 
zakelijke visie samen. Het zwaartepunt ligt op sterk inhoudelijk interviews aangevuld 
met enkele vaste rubrieken. De opzet van het interview is doorgaans een lopende 
tekst met daarin altijd informatie over het bedrijf, visie op de vastgoedmarkt en de rol 
van het bedrijf bij de uitdagingen op die markt. Daarnaast is ruimte voor specifieke 
thema’s, zoals de kansen, hindernissen of hartenkreten die het bedrijf graag onder 
de aandacht wil brengen. De artikelen onderscheiden zich in stijl, opzet en verrassende 
aanpak. Het geheel is een editie boordevol persoonlijke verhalen en visies van 
mensen die in steden het verschil maken met hun daadkracht, aanpak en lef. 
Alle coverwaardig en ondersteund door sterk beeld 

Met de focus op telkens een stad zet deze serie de uitdagingen en kansen op het 
gebied van wonen, werken, winkelen, mobiliteit en recreëren uiteen. Wat zijn de 
nieuwe vastgoedverhalen in een stad? Wat kenmerkt de stad qua denkwijze, 
ondernemerschap, creativiteit en vernieuwingsgezindheid? De inleidende verhalen 
beschrijven de uitdagingen voor de retail-, woon-en kantorenmarkt in de stad. 
Daarnaast komen toonaangevende ontwikkelaars, beleggers, adviseurs en 
ondernemers aan het woord. Zij schijnen hun licht niet alleen op omvang en omzet, 
maar ook op de visie, kwaliteit, merkkracht en de toekomst. Journalistiek stevige 
verhalen opgedeeld in categorieën, waarin ruimte is voor discussie en op project- 
en ambitieniveau een tekstuele verdieping plaatsvindt. Deze inspirerende beelden 
en verhalen brengen de stad tot leven. Gelezen door alle stakeholders van steden 
in Nederland. Inspiratie voor iedereen met hart voor de stad.
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FORMAT EVENTS

VG VISIE EVENTS 

VG Visie Retail Event, 19 mei 2020
VG Visie Kantoren Event, 26 mei 2020
VG Visie Ondernemers in het Vastgoed, 2 juni 2020
VG Visie, Woon Event, 9 juni 2020 
VG Visie Wintergasten, 24 november 2020

CITY MASTERCLASS 

City Masterclass IN Rotterdam, 2 april 2020
City Masterclass IN Utrecht, 15 september 2020 
City Masterclass IN Amsterdam, 27 oktober 2020

FORMAT EVENTS

Tijdens deze events brengen we alle stakeholders bij elkaar om hun visie te geven op 
de winkelontwikkelingen, woonontwikkelingen, kantoorontwikkelingen en concepten 
in Nederland. Genodigden zijn gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, investeerders, 
makelaars en woningbouwcorporaties. 

Tijdens het event Wintergasten, wordt net als bij het programma Zomergasten de 
verhalen van gasten verrijkt met film- en beeldfragmenten. De interviews vinden 
plaats met de snelheid van De Wereld Draait Door. Persoonlijke verhalen en visies van 
mensen die het verschil maken met hun daadkracht, aanpak en lef, komen aan bod. 
VG Visie organiseert in 2020 drie City Masterclasses: IN Rotterdam, IN Utrecht en 
IN Amsterdam. 

Een inspirerende middag of avond over de toekomst van de stad met invloedrijke 
trendsetters, succesvolle ondernemers en beleidsmakers. Tijdens de bijeenkomst gaan 
meerdere spraakmakende gasten met elkaar in gesprek over hun professionele en per-
soonlijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van de stad op het snijvlak van vastgoed 
en ondernemerschap. Het event wordt in stijl afgesloten met een netwerkborrel. 

FORMAT NIEUWSBRIEF

Elke maandag verschijnt om 9.00 uur de wekelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief
is onderscheidend door zijn actuele en relevante interviews van retailers, 
eindgebruikers, ondernemers, wethouders en topambtenaren. De interviews zijn 
geschreven in aantrekkelijke stijl, met een verrassende aanpak. Een nieuwsbrief 
die anders is dan andere!



MEDIAKAART 2020
PODCASTS IN SERIE

FORMAT PODCASTS

In aansluiting op de printversies van de IN-serie maken publiceren een vijftal podcast-
gesprekken over de toekomst van de stad waarbij we een evenwichtige balans tussen 
publiek en private belangen creëren. 

EXPOSURE

We delen de podcasts via onze nieuwsbrief en via LinkedIn. Elke dag gedurende één 
week zenden om 8.00 uur een podcast interview uit. Deze podcast gesprekken zijn  
ook op Spotify te beluisteren. Daar vindt u nu de gehele Amsterdamse, Haagse en  
Eindhovense Vastgoedweek. Bij “zoeken” VG Visie intypen. Alle podcasts staan ook  
op onze website vgvisie.nl 

PODCAST STANDALONE

We kunnen voor u exposure met impact generen op een moment dat u dat wenst. Een 
kwalitatief inhoudelijke podcast met goede voorbereiding vooraf - een briefing over de 
inhoud en invalshoeken en eindresultaat. We verzorgen het gehele gesprek met de tech-
nische bewerking en leveren een kant en klaar product af. Exposure via onze nieuwsbrief 
(39.500 vastgoedprofessionals) en LinkedIn (15.000 relaties) en u kunt het via uw eigen 
kanalen inzetten als communicatiemiddel. 
€ 4.250,00 excl. btw en inclusief verspreiding nieuwsbrief & LinkedIn
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ONLINE EXPOSURE

EXTRA: 

Online exposure met een kwalitatief online interview. VG Visie staat altijd voor u klaar. 
Wij zijn alle werkdagen van het jaar open om met deze nieuwe service voor u exposure 
te generen. 

En Hoe! U bereikt met uw redactionele bijdrage 39.500 vastgoedprofessionals één 
op één en we kunnen het artikel publiceren via een link naar jullie eigen website 
waar de PDF van het artikel op staat. Zo gaat alle traffic naar jullie eigen website. 
Uiteraard kan het ook met de link vanuit de VG Visie website. 

Als er dus een urgente communicatie behoefte is kunnen we online en standalone 
via onze nieuwsbrief een sterk inhoudelijk artikel publiceren.

Dit artikel delen wij ook voor u op LinkedIn.com (15.000 vastgoedprofessionals) 
om zoveel mogelijk exposure te genereren. 

€ 4.250,00 excl. btw inclusief verspreiding VG Visie nieuwsbrief en LinkedIn.

- 85 -- wintergasten Menno Ploeger & Bart BoersMa -

Wonder-
woods: 
healthy, 
urban,
living

Menno Ploeger Head of CoMMerCe
Bart BoersMa CoMMerCial develoPer

g&s vastgoed

- teKst Jan BaKKer FotograFie MarCel KriJger  -- 84 -

INRotterdam - 45

- Wonen in Rotterdam -

44 - INRotterdam - tekst Kees de Graaf - beeld Marcel Krijger

Greystar bouwt
binnenstedelijke portefeuille op

Het is een prestatie van formaat, in drie jaar tijd een woningportefeuille van 
6.000 woningen opbouwen, gelegen op binnenstedelijke locaties. Greystar Nederland 

laat zien hoe het kan, met een scherpe focus op product en doelgroep. “Wonen als een 
lifestyle”, bestemd voor één- en tweepersoons stedelijke huishoudens. Managing Director 

Greystar Nederland (en Rotterdammer) Mark Kuijpers licht de succesvolle aanpak toe, 
die ook in 010 wordt uitgerold. 

Greystar NederlaNd
MaRK KuijpeRs, Managing Director Greystar Nederland

In de Verenigde Staten heeft Greystar zich in 25 jaar 
tijd ontwikkeld tot de grootste investment manager van 
het land, met 480.000 woningen in beheer. ‘Eind 2013 
werd besloten om de vleugels naar Europa uit te slaan, 
met eerst een vestiging in Londen en later in Nederland. 
Onder leiding van Managing Director Continental 
Europe Steven Zeeman is Greystar naast Nederland 
nu ook actief in Duitsland, Frankrijk en Spanje.’ Mark 
Kuijpers geeft dagelijks leiding aan de Nederlandse 
operatie, waarbij hij toevoegt dat het niet zozeer een 
landenaanpak betreft als wel een metropoolstrategie: 
‘We stellen de woonwensen van stedelijke huishoudens 
centraal en realiseren voor hen een onderscheidend 
woonproduct. Dat doen wij samen met institutionele 
investeerders waarvoor wij het investment management, 
ontwikkeling en ook het actieve on-site beheer 
verzorgen.’ Met circa 6.000 woningen in portefeuille 
is het bruggenhoofd in Nederland inmiddels stevig 
geslagen: ‘De Randstad plus Eindhoven is het 
werkgebied, waar we sinds 2015 1.000 woningen in 
exploitatie hebben genomen. 2.500 woningen zijn in 
aanbouw en 2.500 in ontwikkeling.’

trots op de stad
De aanpak van Greystar slaat dus duidelijk aan in de 
Nederlandse markt. Wat het jonge stedelijke huishouden 
aan wensen heeft, kan Mark Kuijpers uit eigen ervaring 
invullen. ‘Ik woon nu 19 jaar in Rotterdam en ben via 
een studentenkamer en twee kleinere appartementen 
in de stad nu in een koopwoning in Park Zestienhoven 
beland met mijn gezin. In het groen, maar slechts 15 
minuten fietsen naar de Coolsingel. Als de jongens 
wat groter zijn gaan we bijna 100 procent zeker weer 

terug naar de stad!’ In die twee decennia heeft hij de 
stad enorm zien veranderen. ‘In fysiek opzicht maar 
ook mentaal. De stad heeft haar underdog-imago van 
zich afgeschud, de inwoners zijn veel trotser op hun 
stad. Het bruist! Ik zeg wel eens dat Rotterdam nu pas 
echt aan haar wederopbouw is begonnen. Het nieuwe 
Rotterdam is op tal van plekken zichtbaar: het station, 
de binnenstad waar veel meer gewoond wordt, de Kop 
van Zuid, Katendrecht. Allemaal ankerpunten in de 
stad waar publiek en privaat gezamenlijk een enorme 
omslag teweeg hebben gebracht. Ook de connectiviteit 
van Rotterdam is enorm verbeterd in de afgelopen 
jaren. Je bent tegenwoordig sneller vanuit Rotterdam 
op Schiphol, in Londen of Parijs dan vanuit de andere 
steden in Nederland.’ 

Veel potentie
Volgens Kuijpers zijn er ook in de bestaande 
woongebieden nog volop kansen om de stedelijke 
woonfunctie te versterken. ‘Goed voorbeeld vind 
ik de rand die loopt van het Oude Noorden naar 
Kralingen. Ik noem het altijd maar het zilveren randje 
van Rotterdam, daar zitten plekken met nog veel 
potentie om de woningvoorraad te verdiversificeren en 
te verbeteren en er een gouden randje van te maken. 
Met name ook omdat de stad de ambitie heeft om 
hoger opgeleide starters en de middeninkomens beter 
vast te houden. Dat is belangrijk voor de economie 
van de stad; zij kunnen juist in die gebieden een plek 
vinden. Dat betekent volgens Kuijpers niet dat er 
dure grote woningen moeten worden gebouwd, maar 
juist woningen die voorzien in de behoefte van deze 
startende doelgroep die vaak uit één- en tweepersoons 

INDenHaag - 45

- Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling -

44 - INDenHaag - tekst Martijn van Leeuwen - beeld Oski Collado

Haags stadmaken  
doe je samen, groen en  

betaalbaar
Door binnenstedelijke transformatie en verdichting is Den Haag in staat genoeg 
woningen te bouwen voor de snelgroeiende bevolking. Voorwaarde is wel dat de 
verdichte woongebieden groener worden. ‘Den Haag moet zijn groene identiteit 

verder versterken’, vinden Wicher Mol, Rosalie de Boer en Niraj Sewraj van 
gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development).

bPd
WicHeR Mol, ontwikkelingsmanager 

RoSalie De BoeR, ontwikkelingsmanager
NiRaj SeWRaj, stadsontwikkelaar

In de zuidelijke Randstad zijn tot 2040 zeker 240.000 
nieuwe woningen nodig, waarvan 50.000 in Den 
Haag. De hofstad groeit naar verwachting van 540.000 
inwoners nu naar 630.000 in 2040. De Haagse 
woningbouwopgave moet voornamelijk binnen 
de stadsgrenzen gerealiseerd worden, zegt BPD-
stadsontwikkelaar Niraj Sewraj: ‘De voor de hand 
liggende gebieden in de stad worden al opgepakt. Om 
als stad aantrekkelijk te blijven en te groeien, moeten 
mensen er goed kunnen leven. Daarom zijn de gebieden 
die sociaal-maatschappelijk achterblijven wat ons betreft 
nu aan de beurt, in de stad en aan de stadsranden. Daar 
moeten we aantrekkelijke leefomgevingen ontwikkelen 
door meer woningen, werken en prettige openbare 
ruimte met natuur toe te voegen.’ 

De Binckhorst
De grootste en meest complexe binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling van Den Haag op dit moment 
ligt op de Binckhorst. Dit Haagse bedrijventerrein 
transformeert naar een stoere, stedelijke woonwerkplek 
met minstens 5.000 woningen, waar het rauwe randje 
van het industriële verleden zichtbaar blijft. BPD heeft 
een handvol grond- en gebouwenposities in het gebied. 
De grootste gebiedsontwikkelaar van Nederland wil de 
komende jaren nieuwe woonwerkmilieus ontwikkelen 
in de Trekvlietzone, aan de Binckhorstlaan en rond 
Binckhaven. Op Binck Eiland realiseert BPD samen 
met Local en Vorm eind dit jaar al Binck Kade, twee 
appartementencomplexen aan de Trekvliet met zicht op 
Oud-Rijswijk. Eerder dit jaar werd hier ook De Binck 
opgeleverd, het kantoorgebouw van uitgeverij SDU 

dat is omgevormd tot stadsappartementen. Daar blijft 
het niet bij. Zo wil BPD samen met AM en Schouten 
Juno Park ontwikkelen. Een stedelijk divers woonmilieu 
met een groen hart, ruim 700 (huur)woningen en 
wijkvoorzieningen zoals een basisschool. 

Developing ApArt together
Op de Binckhorst is samenwerken cruciaal. Wicher Mol, 
ontwikkelingsmanager bij BPD legt uit: ‘In deze enorme 
gebiedsontwikkeling waar het eigendom versnipperd 
is en de omgeving complex, heb je elkaar nodig. Waar 
projecten en belangen elkaar overlappen, werken we 
langjarig samen. Developing apart together (DAT) is een 
nieuwe manier van gebiedsontwikkeling die we steeds 
vaker tegen zullen komen. Om deze werkwijze handen 
en voeten te geven, hebben we met tien marktpartijen 
in juni de coöperatieve vereniging ‘We Think Binck’ 
opgericht. Ook hebben we tien ontwikkelprincipes 
opgesteld en doet ‘We Think Binck’ met de gemeente 
onderzoek naar energie, mobiliteit en ruimtelijke 
kwaliteit. Zo kunnen we samen een duurzame, leefbare, 
bereikbare en inclusieve Binckhorst realiseren. BPD 
werkt ook voorafgaand aan de ontwikkelingen al aan 
een aantrekkelijke Binckhorst. Totdat de bouw begint, 
geven we ondernemers met lef de kans hun bedrijf te 
starten in de leegstaande panden. Deze placemaking 
heeft al leven in de brouwerij gebracht, zoals bierbrouwer 
Kompaan aan Binckhaven, de muzikale hotspot in de 
Pollux Studio’s en de creatieve ondernemers in Binck 
Base. Zo leren verschillende doelgroepen de Binckhorst 
op een andere manier kennen en komt het gebied op de 
positieve mental map van mensen.’

‘ Waar projecten en 
belangen elkaar 
overlappen, werken 
we lAngjArig sAmen ’



MEDIAKAART 2020
COMMUNICATIEMOGELIJKHEDEN

SPECIALE POSITIES

spread binnenkant cover   € 5.500
spread pagina 4 en 5 € 5.000
binnenkant cover € 4.250
achterpagina € 4.250
liggend blok onder voorwoord € 1.750
speciale posities * € 3.750

*      pagina naast voorwoord,  
inhoudsopgave, rechterpagina,  
column en binnenkant achterpagina

**    Alleen mogelijk in  
VG Visie Wintergasten

Alle prijzen in euro’s en exclusief BTW.

ADVERTENTIES

2/1 pagina (spread) € 4.950
1/1 pagina € 3.250
1/2 pagina € 1.950

REDACTIONELE CONTENT

interview 4 pagina’s € 3.950
interview 6 pagina’s € 4.250
interview 8 pagina’s** € 4.500
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COMMUNICATIEMOGELIJKHEDEN

TARIEVEN NIEUWSBRIEF 

1E TOP POSITIE
Full banner € 500,- per plaatsing/week
  
2E TOP POSITIE
Full banner € 450,- per plaatsing/week

ANDERE MOGELIJKHEDEN
Advertorial € 500,- per plaatsing/week
Vacatureplaatsing € 200,- per plaatsing/week
Full banner, positie 1 € 5.000,- per jaar (30 plaatsingen)
Full banner, positie 2 € 4.500,- per jaar (30 plaatsingen)
Full banner, positie 3 € 4.000,- per jaar (30 plaatsingen)
Full banner, positie 4 € 3.750,- per jaar (30 plaatsingen)

!  Materiaal uiterlijk 5 werkdagen voor verschijning aanleveren.

TARIEVEN EVENTS

Voor sponsormogelijkheden 
op één van de events kan u contact 

met ons opnemen.



MEDIAKAART 2020
AANLEVERSPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VG VISIE SPECIALS & WINTERGASTEN
Formaat   210 x 275 mm
Papier binnenwerk 100 grams roman houtvrij
Papier omslag 300 grams MC
Afwerking Garenloos gebrocheerd
Uitvoering Full colour
Bladspiegel 1/1 210 x 275 mm
1/1 pagina aflopend 216 x 281 mm bruto formaat = inclusief 3 mm overvul rondom
Bladspiegel 2/1 420 x 281 mm
2/1 pagina aflopend  426 x 281 mm bruto formaat = inclusief 3 mm overvul rondom
Aanleveren            Als certified pdf naar info@vgvisie.nl
 
TECHNISCHE GEGEVENS IN SERIE
Formaat         190 x 255 mm
Papier binnenwerk   100 grams roman houtvrij
Papier omslag       300 grams MC
Afwerking  Garenloos gebrocheerd
Uitvoering  Full colour
Bladspiegel 1/1         190 x 255 mm
1/1 pagina aflopend   196 x 261 mm bruto formaat = inclusief 3 mm overvul rondom
Bladspiegel 2/1          380 x 261 mm
2/1 pagina aflopend   386 x 261 mm bruto formaat = inclusief 3 mm overvul rondom
Aanleveren                Als certified pdf naar info@vgvisie.nl
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AANLEVERSPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VG VISIE NIEUWSBRIEF
                                                  
 BANNER          FORMAAT
                                                                                        
Full size banner  468 x 60 pixels
Blockbuster        550 x 150 pixels
Large rectangle  336 x 280 pixels
                                                                      
Bestandstype    GIF, JPEG, HTML5
Zwaarte bestand  maximaal 49kb
Aanleveren   info@vgvisie.nl

! Materiaal uiterlijk 5 werkdagen voor verschijning aanleveren.
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ALGEMENE INFORMATIE

VG VISIE B.V.
Grasbloem 57

5658 GJ Eindhoven
info@vgvisie.nl
www.vgvisie.nl

UITGEVER: ERWIN ASSELMAN
06-5126 8407

erwin@vgvisie.nl

SALES MANAGER: ANOUK VAN DER POORT
+31 6 2813 2817

anouk@vgvisie.nl


