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Vakbeurs Energie
Vakbeurs Energie is het grootste zakelijke evenement in het 
kader van duurzame opwekking en besparing van energie in 
Nederland. Hét jaarlijkse trefpunt van professionals om de 
balans op te maken op het gebied van energie. Drie dagen 
van innovatie, kennisdeling en business.

Vakbeurs Energie biedt inzicht in de nieuwste oplossingen, 
organiseert interactieve lezingen en live demonstraties en 
brengt standhouders en bezoekers bij elkaar. Bezoekers 
uit verschillende disciplines: van inkoop tot techniek en van 
regelgeving tot management. 

Officiële Beursspecial 
Als hoofdmediapartner van Vakbeurs Energie geeft VMN 
media de enige officiële beursspecial uit: ‘Nationale Energie 
Week’. Daarnaast worden gedurende de beursdagen 
diverse activiteiten georganiseerd, zoals het Nederlands 
Warmtepomp Congres, lezingen en meerdere Innovatie-
routes Warmtepompen. Dat gebeurt in nauwe samenwerk-
ing met de organisatie van Vakbeurs Energie.

VMN media is uitgever van toonaangevende vakbladen 
en online platforms zoals Cobouw, Installatie Journaal, 
Gawalo, Vakblad Warmtepompen, RCC|K&L, de Architect 
en Vastgoedmarkt. 
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Beursspecial ‘Nationale Energie Week’

De samenwerking tussen Vakbeurs Energie 
en de diverse vaktitels van VMN media is een 
sterke bundeling van informatie over de nieuwste 
ideeën, oplossingen, technieken, producten en 
diensten op het gebied van: 
• inkoop en verkoop van energie
• verbruiksbesparende maatregelen voor 

productieprocessen in de industrie verbruiks-
besparende maatregelen voor gebouwen 

• duurzame energie 
• energiemanagement 
• elektrische mobiliteit 
• wet- en regelgeving / subsidies. 

De officiële Beursspecial “Nationale Energie Week” bevat 
o.a. nieuws en noviteiten over de Vakbeurs Energie. Visies 
en interviews, informatie over het lezingenprogramma, 

de beursplattegrond en beurscatalogus. Daarmee biedt de 
special standhouders uitstekende mogelijkheden zich te 
profileren. 

Laat uw doelgroepen zien dat u deelneemt aan Vakbeurs 
Energie en zet daarvoor de beste, meest effectieve media in.  

De Beursspecial:
• heeft een gedrukte oplage van 13.500 exemplaren
• wordt verspreid onder de bezoekers van de Vakbeurs 

Energie
• wordt verspreid onder alle relevante professionals 

uit de communities van Installatie Journaal, Gawalo, 
Cobouw, Vastgoedmarkt, de Architect, RCC|K&L,     
Vakblad Warmtepompen.

• verschijnt ook als Digitaal Magazine onder de 
nieuwsbriefabonnees van genoemde titels.

Resultaat: een enorm, kwalitatief bereik onder 
tal van relevante professionals.

(Voorbeeld)



Specificaties & tarieven (excl. BTW) Voor niet exposanten geldt een toeslag van 15%

Verschijnt: 4 oktober 2022
Sluit: 13 september 2022
Oplage: 13.500 exemplaren

Verspreiding:
• Als magazine onder abonnees van Gawalo, 

Installatie Journaal, Cobouw, RCC|K&L, de Architect, 
Vakblad Warmtepompen, Vastgoedmarkt en 
beursbezoekers. 

• Als Digitaal Magazine via de websites en e-mail-
nieuwsbrieven van Gawalo, Installatie Journaal, 
Cobouw, RCC|K&L, de Architect, Vakblad Warmte-
pompen, Vastgoedmarkt en naar de ca. 65.000 
ontvangers van de nieuwsbrief van Vakbeurs 
Energie en de aangemelde beursbezoekers.

Print Advertenties Beursspecial
• 2/1 pagina € 4.045

(Aanleveren als 2 aparte pagina’s,
certified pdf in cmyk, min. 300 dpi)

• 1/1 pagina € 2.245
(210 x 297 mm + 3 mm afloop)

• 1/2 pagina € 1.245
(90 x 268 mm | 185 x 132 mm)

• 1/4 pagina € 695
(90 x 132 mm | 185 x 64 mm)

Toeslag cover speciale positie: 25%
Bedrijfsprofiel (tekstblok 100 woorden + logo): € 525

Plattegrond
• Blokadvertentie op uitneembare plattegrond € 515
• Bedrijfslogo + standnummer op plattegronden

 in beurshal     € 500
• Combinatie van beide opties € 875

Sponsored content artikel*
• 2/1 pagina: € 4.045
• 1/1 pagina: € 2.245
• Doorplaatsing artikel op website naar keuze:   € 1.650

(Websites Vakblad Warmtepompen, Gawalo, RCC|K&L, 
Installatie Journaal, deArchitect.nl of Cobouw.nl).

Online
Tarieven voor website en e-mailnieuwsbrief van Gawalo, 
Vakblad Warmtepompen, Installatie Journaal, RCC|K&L)
• Sponsored content artikel (online only): € 1.685
• Advertorial in e-mailnieuwsbrief vanaf: € 559
• Banner o.b.v. CPM vanaf: € 85 

Drie keer 15% kortingskeuze
• 15% korting op totaalprijs bij afname Sponsored 

content artikel in print, Sponsored content artikel 
online en advertorial

• 15% korting op totaalprijs bij doorplaatsing van 
advertentie in Vakblad Warmtepompen, Gawalo, 
RCC|K&L, de Architect, Cobouw of Installatie Journaal 

• 15% korting op totaalprijs bij afname 2/1 of 1/1 pagina 
Sponsored content artikel i.c.m. hetzelfde formaat 
advertentie

Deze tarieven zijn gebaseerd op aanleveren kant-en-klaar 
advertentiemateriaal en tekst en beeld t.b.v. content.
Geen tekst beschikbaar? Wij kunnen uw artikel schrijven 
voor € 300,- excl reiskosten.

* *Kies voor een Sponsored content artikel als u expertise wilt 
tonen over een relevant onderwerp, of lezers wilt informeren over 
producten en diensten die u tijdens de beurs onder de aandacht 
brengt. Een Sponsored content artikel dient lezerswaarde te 
bevatten en wordt daarom geredigeerd. Uw artikel wordt gepu-
bliceerd met de aanduiding ‘Sponsored content’ en u bent als af-
zender duidelijk herkenbaar. U heeft de mogelijkheid om content 
zelf aan te leveren of we kunnen u ondersteunen bij het 
schrijven van een Sponsored content artikel. Uw contactpersonen:

Richard van Dijk 
richardvandijk@vakmedianet.nl
06 33 03 14 74

Gejo Flierman 
gejoflierman@vakmedianet.nl
06 53 22 73 16

Beursspecial ‘Nationale Energie Week’



De WP Innovatieroute brengt geïnteresseerde bezoekers 
(voorzien van een draadloze headset) langs diverse exposan-
ten op Vakbeurs Energie, die innovaties te melden hebben op 
het gebied van duurzame klimaattechnologie zoals warmte-
pompen of andere relevante producten. Gedurende de 
beursdagen worden er in totaal drie ochtendroutes en 
twee middagroutes gelopen. De ochtendroutes starten om 
11.15 uur en de middagroutes om 14.00 uur. 

Per route worden maximaal vijf halteplaatsen bezocht, volgens 
een vooraf bepaalde volgorde. Tijdens de route krijgen 
exposanten die een halteplaats hebben afgenomen, op hun 
eigen stand de mogelijkheid een inhoudelijke presentatie te 

geven over de achtergronden van hun innovatie, visie over 
de toekomst, verslag van een praktijkcase of een ander 
interessant onderwerp. 

De duur van de presentatie is ca. 15 minuten, inclusief 
rondvraag na afloop van de presentatie en het eventueel 
uitdelen van items. Na afloop van de beurs ontvangen deel-
nemende exposanten de contactgegevens van de deel-
nemende bezoekers conform AVG voor eventuele opvolging. 

Geïnteresseerde beursbezoekers dienen zich vooraf op de 
website van de Innovatieroute in te schrijven voor deelname
aan één van de Innovatieroutes. Het aantal deelnemers 
(die zich als professional hebben ingeschreven) per route 
bedraagt maximaal 30. 

Een stand wordt gedurende de beursdagen als halteplaats 
minimaal twee keer en maximaal vijf keer bezocht door een 
groep van geïnteresseerde professionals per route. Data en 
volgorde worden in overleg vastgesteld.

WP Innovatieroute 

Uw mogelijkheden
• u geeft een presentatie op inhoud en profileert 

uw organisatie daarmee als kennispartner en 
expert in de markt 

• u heeft de mogelijkheid tijdens de sessie van 
15 minuten de groep een drankje, versnapering 
of iets anders aan te bieden

• u ontvangt na afloop van de beurs de contact-
gegevens van de deelnemende bezoekers, 
volgens de richtlijnen van de AVG. 

Tarieven (excl. BTW)
• 2 routes € 1.795,- 
• 3 routes € 2.645,- 
• 4 routes € 3.495,- 
• 5 routes € 4.265,- 




