
Crossmedia campagne:
“Branding”

Doel:
Naamsbekendheid 
vergroten en een 
positieve associatie  
bij mijn merk /  
product realiseren



Met de “Branding” campagne kunt u met uw merk of bedrijf een top-of-mind positie bij uw 
klanten en prospects verwerven. 

Belangrijke voorwaarde voor succes: Branding is een continue proces, met als doel een 
positieve houding bij uw klant en prospect te verwerven. Dit betekent dat u goed moet 
nadenken over wat u precies wilt communiceren. Het is dus van groot belang dat al de ui-
tingen in uw “Branding” campagne op elkaar aansluiten en dezelfde boodschap uitdragen. 

De campagne “Branding” bestaat uit de volgende onderdelen:  

• 1/2 pagina advertentie full colour in Verkeerskunde magazine  €  1.290,-

•  1/1 pagina advertentie full colour + 1/1 pagina interview  

over de visie van uw bedrijf in de special Trends 2013   €  1.500,- 

• 1 maand een Full banner in de Verkeerskunde Nieuwsbrief    €  710,-  

• 1 maand een Full banner op de website Verkeerskunde.nl €  715,- 

• Stand op het Nationaal Verkeerskundecongres €  1.950,- 

De totale mediawaarde van dit pakket:    € 6.165,-   
Uw pakketkorting:      20% 
U betaalt dus:      € 4.932,-  

Aanleverspecificaties:

1/2 pagina advertentie fc in Verkeerskunde Magazine:
• Aanleveren: compleet opgemaakte advertentie in certified PDF. Resolutie 300 dpi.
• Formaat advertentie: 94 mm breed x 255 mm hoog of 193 mm breed x 125 mm hoog

1/1 pagina advertentie fc + 1/1 pagina interview over visie van uw bedrijf in special Trends 2013:
• Aanleveren: compleet opgemaakte advertentie in certified PDF. Resolutie 300 dpi.
• Formaat advertentie: 220 mm breed x 280 mm hoog + rondom 3 mm aflopend
• 1/1 pagina interview wordt door redactie opgemaakt

Fullbanner op Verkeerskunde Nieuwsbrief en Verkeerskunde.nl
• Aanleveren: opgemaakt banner op formaat: 468 x 60 px
• Bestandsformaten: gif (non-animated), jpg. geen SWF formaat mogelijk
• Bestandsgrootte: max. 50 Kb

Stand op het Nationaal Verkeerskundecongres:
•  Uw media adviseur van MYbusinessmedia neemt contact op om deelname 
 en mogelijkheden te bespreken

We informeren u ook graag om een optimaal pakket op maat voor u  
samen te stellen, gebaseerd op uw specifieke doelstellingen en situatie.


