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Isolatie.4all, het platform voor isoleren: een duurzame partner

2022  – Building the Future Together 

Isolatie4all - VOLG ONS online, website: www.isolatie4all.nl, facebook, linkedin en 
Instagram. GRATIS social media boost - uw presentatie in print, online en social media
www.isolatie4all.nl

Prijzen in full colour

Formaat 1x 2x 3x 4x

1/1 pagina € 1.695,00 € 1.500,00 € 1.450,00 € 1.415,00

1/2 pagina € 1.100,00 € 1.015,00 €    985,00 €  895,00

1/4 pagina €   755,00 €   695,00 €   645,00 €  595,00

2/1 pagina €   2795,00 €   2625,00 €   2540,00 €   2450,00

*  Voorkeursplaats: achterzijde 25% , omslagen binnenzijde 10%
** Opmaak van uw uiting € 45

Editie Verschijningsdata Deadline Materiaal

1 - 2022 31-03 04-03
2 - 2022 30-06 02-06
3 - 2022 06-10 09-09
4 - 2022 22-12 25-11

Magazine:

Advertenties/ vacatures/bedrijfsreportages - 2022

goed isoleren

   doe je samen

isolatie4all

Formaat (breedte x hoogte in mm)

Grootte Pagina 210 x 297mm

Formaat Staand Liggend Afloop
1/1 pagina 190 x 260 - +5mm

1/2 pagina 92 x 260   190 x 128 +5mm

1/4 pagina   92 x 128 190 x 62 +5mm



Dream Jobs - Uw vacture in print en social media
Uw vacature geplaatst in Isolatie4all in het magazine en doorgeplaatst op de website, facebook, 
instagram en linkedin.
Inspireer en informeer werknemers, studenten en scholieren over uw bedrijf en de mogelijkheden.
Wilt u tussentijds een vacature plaatsen op het online platform van isolatie4all, dan berekenen wij 
hiervoor €195,00 per maand incl. opmaak.
Uw vacature wordt doorgeplaatst op de social media.

Banners op website www.isolatie4all (incl. social media boost)
Uw uiting kan ook op de homepage van de website www.isolatie4all geplaatst worden. 
Dit bedraagt € 195,00 per maand en wordt door ons opgemaakt.
* formaat 300 x 250 px (Medium rectangle)

Redactionele Ondersteuning bij uw Bedrijfsreportage
Informeer en deel met 3000 bedrijven en ruim 5000 lezers uw producten, diensten en services. U kunt 
een tekst (1/1 pagina maximaal 375 woorden) en foto’s (digitaal in jpeg en 300dpi) aanleveren. Het tarief is 
inclusief opmaakkosten en u ontvangt een drukproef. Onze redactie kan ook de tekst en foto’s voor u in-
vullen en in nauw overleg met u een op maat gemaakte bedrijfspresentatie verzorgen. U betaalt hiervoor 
een bijdrage van € 225,00. Wij plaatsen uw bedrijfsreportage in het magazine en online. U ontvangt voor 
eigen gebruik een jpeg en pdf.

Gratis - Uw uiting in print doorgeplaatst op social media platform Isolatie4all 
Wij promoten de isolatiesector via diverse communicatiekanalen en zullen de content uit het magazine 
en uw uiting, uw vacature, uw bedrijfsreportage doorplaatsen op de website, facebook, linkedin en insta-
gram. Een extra gratis service - met Isolatie4all is het bereik meer!
* een socialmedia service ter waarde van €195,00 per maand

Aanleverspecificaties/Aanleveren advertentiemateriaal

• Wij ontvangen uw materiaal, door u gemaakt als certified pdf document, uiterlijk op de aangegeven 
aanleverdata. 

 Het aanleveradres voor kant-en-klaar materiaal is  info@isolatie4all.nl onder vermelding van 
 magazine Isolatie4all en het editienummer.
• Niet gereed materiaal stuurt u ook naar bovenstaand mailadres en graag een week voor de aange-

geven afleverdatum. 
 Voor niet gereed materiaal worden technische kosten berekend à €45,00 per advertentie. 
 Voor vragen over het materiaal kunt u contact opnemen met onze afdeling mediahandling,
  tel. 024 – 67 76 930.

Aanleveren meehechters en bijsluiters: Prijzen in overleg.
• Prijs indicatie voor een bijsluiter:
 A4 135 grams (gevouwen tot A5) - prijs van 1/1 pagina full colour staffel 4 minus 35% = €919,00 ex BTW, 
 inclusief social media boost op Isolatie4all Platform
• Wij ontvangen uw materiaal, uiterlijk op de aangegeven aanleverdata of anders vermeld op de op-

drachtbevestiging. Wij ontvangen graag op een week voor de aanleverdata op voorhand 2 exempla-
ren op onderstaand adres;

• Let op! Op uw opdrachtbevestiging staat het afleveradres voor de meehechters en bijsluiters die 
meegaan met de verzending van magazine Isolatie4all.



Contact gegevens

Businessmedia4all/Print Rendement
Tituslaan 13
6642 AP Beuningen

Uitgever
Yvonne van der Bend
T  +31 24 67 76 930   
E  info@isolatie4all.nl 

Verkoop, promotie, marketing
Yvonne van der Bend
T  +31 6 42 35 43 06   
E  info@isolatie4all.nl

Administratie, Materiaal en Productie
Henk van der Bend 
T  +31 24 67 76 930   
E  info@isolatie4all.nl

Redactieteam

Hoofdredacteur
Yvonne van der Bend
T +31 6 42 35 43 06
E redactie@isolatie4all.nl

Redacteuren
Rogier van Lith
T +31 6 39 76 79 86
E  rogier@isolatie4all.nl   

Loet van Bergen   
T + 24 845 10 83
T +31 6 212 555 23
E loet@isolatie4all.nl

Persberichten
U kunt uw berichten toesturen aan:
E redactie@isolatie4all.nl en 
 loet@isolatie4all.nl

In samenwerking met

Verspreiding

Oplage/Bereik:  
Isolatie4all heeft een oplage van 3000 exemplaren per editie en bereikt 4x per jaar o.a. beslissers op het 
gebied van thermische en akoestische isolatie voor zowel nieuwbouw als onderhoud in de chemische en 
petrochemische industrie, utiliteitsbouw, scheepsbouw, offshore, voedingsmiddelen industrie, producen-
ten en leveranciers, adviseurs, installateurs, ingenieursbureaus, trainingsinstituten, scholen, opleidingen 
en technische diensten. 

Isolatie4all bereikt alle leden van de VIB op zowel directie als middel managementniveau en ook opdracht-
gevers en partijen, die invloed uitoefenen op de sector; overheden, politiek, belangenbehartigers, etc.
Controlled Circulation; 500 exemplaren worden per editie in een wisselverspreiding verspreid onder 
installateurs, bouwbedrijven en aanpalende doelgroepen.

Algemene Informatie

Frequentie/oplage
 - 4 maal per jaar 3000 exemplaren

Abonnementen
Het tarief voor een abonnement is €26,50 en voor adressen in het buitenland wordt de portitoeslag 
voor het buitenland doorberekend.
Interesse? Businessmedia4all, Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen, tel. +31 24 6776 930 
of mail info@isolatie4all.nl

Social media
Volg ons op Facebook en Linkedin        #isolatie4all.nl 


