Tariefkaart 2022

Voor congressen, advertenties B&R
en webvertorials in de nieuwsbrief
Bij de NVVB zijn diverse mogelijkheden om jouw organisatie
bij de doelgroep kenbaar te maken. Bijvoorbeeld door op een
van onze congressen met een stand op de beursvloer te
staan, te adverteren in ons vakblad B&R of via een
webvertorial in onze digitale nieuwsbrief.
Details en tarieven vind je in deze tariefkaart.

Adverteren?
Reserveer een advertentie
of webvertorial via
communicatie@nvvb.nl of
079 - 361 77 47

BURGERZAKEN & RECHT
2021#1

Verschijningsdata 2022 		Algemeen

VAKBLAD VAN DE
NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR BURGERZAKEN

'Een accurate BRPregistratie is cruciaal om
misstanden in te dammen'
06

Een verkiezing die zijn
weerga niet kent
16

Op naar een beter stelsel
van basisregistraties
14

		

B&R #1: donderdag 24 februari 		
B&R #2: donderdag 19 mei			
B&R #3: donderdag 8 september		
B&R #4: donderdag 8 december		

Titel: Burgerzaken & Recht
Uitgever: NVVB
Oplage: 2.200
Verschijnt 4x per jaar

			
						
												

Formaten en tarieven advertentie B&R
Formaat
1/1 pagina
achterkant
1/2 pagina
1/4 pagina

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

€1.320
€1.625
€900
€525

STAFFELKORTING **
(bij 4 advertenties)
10%
10%
10%
10%

* Zonder afloop of snijmarge. Reken voor de afloop 2 mm. Een volledige advertentie wordt daarmee 234x304 mm.
** De staffelkorting geldt alleen indien alle advertenties vooraf gereserveerd zijn.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Verschijnt
		iedere week op woensdag
Kosten webvertorial
€470 per editie
Staffelkorting 		
10% bij 2-3 edities, 15% bij 4-5 edities en 20% bij 6 edities of meer
indien vooraf voor meerdere edities gereserveerd
Aanleverspecificaties
titel, tekst van max. 50 woorden, logo/beeld in jpg, URL voor doorlink
Aanleveren 			
uiterlijk een dag voor verschijning

JAARCONGRES 2022
Enkele stand: €2.750
• Standruimte 3 x 2 meter
• Electravoorziening
• Wifi
• 1 tafel met 2 stoelen of 1 à 2 afgerokte
statafels

Extra stand: €2.370
• Standruimte 3 x 2 meter
• Electravoorziening
• Wifi
• 1 tafel met 2 stoelen of 1 à 2 afgerokte
statafels

Let op: Deze standprijzen zijn exclusief standhouders en gelden voor niet partners van de
NVVB.

REGIOCONGRESSEN 2022
Enkele stand
• Op het Regiocongres Noord-Brabant & Limburg: €670
• Op het Regiocongres Noordoost, Friesland & Overijssel: €735
• Op het Regiocongres Gelderland: €605
• Op het Regiocongres Zuid-Holland/Zeeland & Utrecht: €648
Let op: Deze standprijzen zijn exclusief standhouders.

Partnership
De NVVB heeft extra
mogelijkheden voor
bedrijven en organisaties via
een partnership. Wil jij graag
partner worden of meer informatie? Neem contact op met
de afdeling Communicatie via
communicatie@nvvb.nl.

