
Prijslijst 2023

Het vakblad Vraag&Aanbod bestaat dit jaar 125 jaar  
en heeft door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld 
bij het verbinden van kopers en verkopers uit de maak-
industrie.

Vraag&Aanbod heeft zich in de afgelopen 125 jaar ont-
wikkeld tot een toonaangevende platform voor professi-
onals in de maakindustrie die hen informeert met prakti-

sche informatie, helpt en met elkaar in contact brengt.
Om het 125-jarig jubileum te vieren, gaan we een  
Jubileum Magazine en een Digitaal Magazine maken.   
In deze speciale uitgaven gaan we terugblikken op  
125 jaar maakindustrie en kijken we naar de toekomst.

Wilt u een onderdeel zijn van deze speciale uitgaven? 
Dat kan, hieronder ziet u de mogelijkheden.

Jubileum Magazine

Formaten staand  liggend

1/1 pagina 185 x 259 mm n.a.

1/2 pagina 90 x 259 mm 185 x 123 mm

1/4 pagina  90 x 123 mm  185 x 60 mm

1/8 pagina  90 x 60 mm  185 x 30 mm

15.500
Exemplaren

• Spread reportage € 2.750,-

• 1/1 advertentiepagina + 1/1 redactiepagina (artikel over uw bedrijf) € 2.295,-

• 1/1 redactiepagina (artikel over uw bedrijf) € 1.495,-

• 1/2 advertentiepagina + 1/2 redactiepagina (artikel over uw bedrijf) € 1.395,-

• 1/2 redactiepagina (artikel over uw bedrijf) €    795,-

   • 1/2 advertentiepagina €    795,-

      • Felicitatiepagina → hierop uw felicitatie-advertentie €    295,-

 

Oplage:   15.500 ex.
Verschijningsdatum:  1e week mei 2023
Sluitingsdatum:   14 april 2023



Digitaal Magazine

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Bert Brassée 
T. +31 (0)6 83 331 382 
E. b.brassee@mybusinessmedia.nl

Roy Wösting 
T. +31 (0)6 22 548 304  
E. r.wosting@mybusinessmedia.nl

Wij helpen u graag.

Verzending: naar 10.000 abonnees 

         Vraagenaanbod.nl 

Verschijningsdatum: 5 mei 2023
Sluitingsdatum: 15 april 2023

10.000
abonnees

Vraag&Aanbod

• Videopagina € 1.295,- (exclusief productiekosten)

• Gestreamd via Youtube of Vimeo

• Beeld zegt meer dan 1.000 woorden

• Advertentie € 995,-
• Losse advertentie met link naar uw website

• De juiste boodschap bij uw doelgroep

• Relevant verkeer naar uw website

• Artikel met 5 foto’s € 1.695,-
• Ideaal met meerdere producten / diensten

• Eenvoudig overzicht van 5 items


