NVVB TARIEVEN 2019
Bij de NVVB zijn diverse mogelijkheden om jouw organisatie bij de doelgroep kenbaar te
maken. Bijvoorbeeld adverteren in het vakblad B&R of online via een webvertorial in de
digitale nieuwsbrief. Details en tarieven lees je in onderstaande tariefkaart. Daarnaast heeft
de NVVB extra mogelijkheden voor haar partners via een partnership. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de afdeling communicatie.

CONTACTGEGEVENS
Reserveren van advertenties
via communicatie@nvvb.nl
of 079-3617747.

JAARCONGRES 2019
ENKELE STAND - € 3.750			
• Standruimte 3 x2 meter inclusief:
• 2 standhouders met avondprogramma op 17 april,
• Incl. overnachting van 17 op 18 april 2019,
• Electravoorziening
• Wifi
• 1 tafel met 2 stoelen of 1 a 2 afgerokte statafels
REGIOCONGRESSEN 2019 				
Beursstand regiocongres Roermond/Eindhoven		
Beursstand regiocongres Assen		
		
Beursstand regiocongres Gelderland		
Beursstand regiocongres Vianen			

DUBBELE STAND - € 6.175
• Standruimte 6 x2 meter inclusief:
• 2 standhouders met avondprogramma 17 april,
• Incl. overnachting van 17 op 18 april 2019,
• Electravoorziening
• Wifi
• 2 tafels met 4 stoelen of 2 a 4 afgerokte statafels
ENKELE STAND
€ 680,00		
€ 750,00		
€ 595,00		
€ 650,00		

DUBBELE STAND
€ 1.360,00
€ 1.500,00
€ 1.190,00
€ 1.300,00

ADVERTEREN B&R (BURGERZAKEN & RECHT)
ALGEMEEN
Titel
Burgerzaken & Recht
Uitgever
NVVB
Oplage
2.400
Verschijnt 6x per jaar

FORMATEN EN TARIEVEN

				

VERSCHIJNINGSDATA 2019
B&R 1 donderdag 14 februari
B&R 2 donderdag 11 april
B&R 3 donderdag 20 juni
B&R 4 donderdag 22 augustus
B&R 5 donderdag 17 oktober
B&R 6 donderdag 12 december
STAFFELKORTING

STAFFELKORTING

				

1X		

4X

6X

1/1 pagina
achterkant
een-na-laatste-pag.
1/2 pagina
1/4 pagina

€ 1.250,€ 1.550,€ 1.450,€ 850,€ 500,-

5%
5%
5%
5%
5%

10%
10%
10%
10%
10%

230 x 300 mm*
230 x 300 mm*
230 x 300 mm*
210 x 137,5 mm*
102,5 x 137,5 mm*

* Zonder afloop. Afloop is 3 mm rondom

TECHNISCHE GEGEVENS
Druk
Vellenoffset
Raster
90
Materiaal
Omslag: 300 grams houtvrij wit silk mc
Binnenwerk: 135 grams houtvrij wit silk mc
Bladspiegel
230 x 300 mm
Afloop
De afloop is 3 mm. per zijde. Een volledige advertentie wordt daarmee 236 x 306 mm.
Aanleveren
Uiterlijk drie weken voor verschijning.

ONLINE ADVERTEREN
DIGITALE NIEUWSBRIEF (WEKELIJKS)
TARIEF
Webvertorial
€ 450,- per editie
(Koptitel, tekst max. 50 woorden		
Logo/beeld in jpg, URL voor doorlink)		
		

STAFFELKORTING

10% bij 2 edities
15% bij 4 edities
20% bij 6 edities 		
of meer

DIGITAAL CONGRESMAGAZINE
(verschijnt in totaal 5 keer. Na het NVVB Congres
en na ieder regiocongres)
Logo & doorlink naar website
€ 195,- per editie
10% bij 2 edities
		
15% bij 5 edities
WEBSITE
Logo homepage in carrousel
Aanleveren

				

€ 300,- per kwartaal
€ 900,- per jaar
Uiterlijk een dag voor verschijning.

EXTRA MOGELIJKHEDEN ALLEEN VOOR PARTNERSHIPS:
• 1 keer artikel in B&R door middel van storytelling, 3 pagina’s (incl. interview, 1 foto + eindredactie).
• Themabijeenkomsten met gemeenten en ketenpartners. Het onderwerp van de bijeenkomst komt uit de
meerjarenagenda van de NVVB (bv. de BRP, Identiteitsmanagement, digitale dienstverlening, actueel thema).
• Workshop op het NVVB jaarcongres 					
• Dit is alleen mogelijk in samenwerking met een gemeente.
• Het is ook mogelijk om samen met een aantal partners en een gemeente een storytelling workshop
		 te organiseren.
• Editorial in congresmagazine voorafgaand aan jaarcongres
Deze wordt 2 weken voorafgaand aan het jaarcongres verzonden.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

