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Oog voor de klant

TARIEVEN EN MEDIAGEGEVENS
Promotietarieven (excl. BTW)De
perdynamiek
01-10-2014

van congresfotografie

REPRODUCTIEMATERIAAL
Digitaal aanleveren. Foto’s en illustraties
op 300 dpi aanleveren (als eps, tif of jpg).

Formaat		 3 maanden 6 maanden 12 maanden
Prijs per periode

Vijftigjarig jubileum

Provinciepagina’s

e 180,-

Congrescentrum
1VKT][QMN.MM[\MTQRSBISMVLWMV
Op alle pagina’s

e 330,-

De Werelt
e 400,e1.650,-

Locatie- en leveranciersprofielen.
e 600,-

Aanleveren via www.meetingsonline.nl/mate-

e3.000,-

riaal
Noord-Holland & Amsterdam

Inclusief Feestelijk Zakendoen

De volgende bestandsformaten kunnen door

200x150 pixels
Locatieprofiel

Vergeet niet gebruikte fonts mee te sturen.

de studio verwerkt worden:
e 120,-

e 180,-

• Adobe PDF

e 240,-

• Os X Office
(alleen tekst: beeld apart bijleveren)
• Indesign
• Adobe Illustrator
• Adobe Photoshop

Leveranciersprofiel

e 90,-

e 120,-

e 180,-

Per post (bij voorkeur op cd)
BMG Business B.V.
Postbus 6787, 6503 GG Nijmegen
Redactioneel materiaal:

ALGEMENE INFORMATIE
Titel

Uitgever

BMG Business B.V.
Kerkenbos 10 – 15E
6546 BB Nijmegen
Postbus 6787, 6503 GG Nijmegen
Tel: +31 (0)24 7600660
Fax: +31 (0)24 7600661
E-mail: info@brinkmanmediagroup.nl
www.brinkmanmediagroup.nl

Webbeheer
Rogier Teijgeler
		rogier@brinkmanmediagroup.nl
Mediasales

t.a.v. redactie MeetingsGuide.nl

MeetingsGuide.nl
De online servicetool van het brede vakmagazine MEETINGS voor alle vormen van
zakelijke bijeenkomsten en incentives.

Advertentiemateriaal:
t.a.v. studio MeetingsGuide.nl
Per email (o.v.v. Meetings):
Redactioneel materiaal:
heleen@brinkmanmediagroup.nl
Advertentiemateriaal:
materiaal@brinkmanmediagroup.nl

Reinoud Goossens (senior project manager)
reinoud@brinkmanmediagroup.nl
Tatos Ohan
tatos@brinkmanmediagroup.nl
Theo Müller
theo@brinkmanmediagroup.nl
Joey Sonnemans
joey@brinkmanmediagroup.nl
+31 (0)24 7600667

Directie		Ralph Brinkman
ralph@brinkmanmediagroup.nl

PROFIEL
MeetingsGuide is een servicetool van het maandblad
MEETINGS, het eerste en grootste vaktijdschrift voor
MICE professionals en voor de beslissers over de
budgets. Op MeetingsGuide.nl vindt u alle locaties in
beeld gebracht, die geschikt zijn voor vergaderingen,
trainingen, conferenties, congressen, evenementen,

exposities, feesten en out-door activiteiten.
Uit de aanbevolen locaties kunt u een selectie maken
door de geselecteerde locaties op uw lijst te plaatsen
en te vergelijken. MeetingsGuide.nl geeft tevens bijzondere informatie rondom de steden en provincies waarbinnen de locaties in beeld zijn gebracht.

