
Vakblad Uitvaart
Onafhankelijk vakblad rondom de dood Verschijning september 2018

Special    VTU Vakdag

De VTU Vakdag (dit jaar op 26 september) is – naast de Uitvaart Vakbeurs -  
hét contact moment om als uitvaartbranche bij elkaar te komen om kennis  
te vergaren en te netwerken. 

Met Vakblad Uitvaart is UitvaartMedia de officiële mediapartner van deze dag. 
Met een special van het Vakblad Uitvaart, een handzaam programmaboekje 
VTU Vakdag en de drukbezochte website uitvaartmedia.com bieden wij 
uitgelezen kansen om volop onder de aandacht te komen van uw doelgroep. 

Special VTU Vakdag: bewaarnummer Vakblad Uitvaart met plattegrond en 
deelnemerslijst. Tijdens de VTU Vakdag wordt dit nummer ook uitgedeeld op de 
stand van UitvaartMedia. Oplage 2500 - 3000 exemplaren.
VTU Vakdag programmaboekje: handzaam en overzichtelijke A5-uitgave met 
hierin het programma, de plattegrond met deelnemerslijst/standnummer. 
Deze uitgave gaat naar alle abonnees van Vakblad Uitvaart en wordt tijdens 
VTU Vakdag actief verspreid. Oplage 4500 – 5500 exemplaren. 
Uitvaartmedia.com (actualiteit, producten, vacatures etc.) p/m 8.000 - 10.000 
bezoekers.

Aarzel niet en reserveer nu ruimte. Wij hebben bovendien verschillende 
aantrekkelijke pakketten voor u samengesteld. 

Reserveer vóór 1 juli 2018 en u ontvangt 10% korting op onderstaande tarieven. 
Gebruik hiervoor het formulier (z.o.z.). U kunt ook altijd contact opnemen met 
Luciène Paap van Bureau van Vliet via (023) 571 47 45.

26 september 2018
Evenementenhal 
Gorinchem

28, 29 en 30
september 2016
Evenementenhal 
Gorinchem

Special Vakblad Uitvaart (full colour)
• 1/1 pagina  € 1.327,-
• 1/2 pagina  € 793,-
• 1/4 pagina  € 477,-
• 1/8 pagina  € 283,-
• Logo bij vermelding exposant € 125,-

VTU Vakdag Programmaboekje
• 1/1 pagina  € 750,-
• 1/2 pagina  € 400,-

Beursplattegrond
• Logo  € 250,- 

Uitvaartmedia.com
• Half banner (caroussel max 5) € 200,- p/m
• Full banner (caroussel max 5) € 250,- p/m
• Advertorial (bedrijf/product) € 300,- p/m
•  Partner content  € 95,- p/week  

Speciale pakketten
 
Goud 
• 1/1 pagina in Vakblad Uitvaart, special VTU Vakdag 
 (€ 1.327,-)
• 1/1 pagina VTU Vakdag programmaboekje (€ 750,-)
• Logo op de beursplattegrond (€ 250,-)
• Full banner 2 maanden (€€ 500,-)
TOTAALPRIJS € 1.835,- (ipv €€ 2.827,-)

Zilver
• 1/2 pagina in Vakblad Uitvaart, special VTU 
 Vakdag (€ 793,-)
• 1/1 pagina VTU Vakdag programmaboekje (€ 750,-)
• Half banner 1 maand (€€200,-)
TOTAALPRIJS € 1.125,- (ipv € 1.743,-)

Brons
• 1/4 pagina in special VTU Vakdag (€ 477,-)
• 1/2 pagina VTU Vakdag programmaboekje (€ 400,-)
• Half banner 1 maand (€ 200,-)
TOTAALPRIJS € 700,- (ipv € 1.077,-)

De mogelijkheden op een rij…

Reserveer vóór  
1 juli en ontvang 

10% korting



28, 29 en 30
september 2016
Evenementenhal 
Gorinchem

Vakblad Uitvaart
Ja, ik adverteer in de Special VTU Vakdag van Vakblad Uitvaart, 
de VTU Vakdag uitgave en/of op uitvaartmedia.com en reserveer: 

Special Vakblad Uitvaart (full colour) 

 1/1 pagina  € 1.327,- 

 1/2 pagina  € 793,- 

 1/4 pagina  € 477,- 

 1/8 pagina  € 283,- 

 Logo bij vermelding exposant € 125,- 

VTU Vakdag Programmaboekje

 1/1 pagina  € 750,- 

 1/2 pagina  € 400,- 

 

Beursplattegrond 

 Logo  € 250,-  

 

Uitvaartmedia.com 

 Half banner (caroussel max 5) € 200,- p/m 

 Full banner (caroussel max 5) €	 250,- p/m 

 Advertorial (bedrijf/product) €	 300,- p/m 

 Partner content  €	 95,- p/week (indien beschikbaar) 

 

Pakketten (zie andere zijde voor omschrijving)

 Goud: € 1.835,- (ipv € 2.827,-)

 Zilver: €	 1.125,- (ipv € 1.743,-)

 Brons: € 700,- (ipv € 1.077,-)

 Reserveer vóór 1 juli en ontvang 10% korting

Reageer direct en stuur vandaag nog dit formulier per fax naar 023 571 76 80 per e-mail naar 

l.paap@bureauvanvliet.com of per post naar: Bureau van Vliet, postbus 20, 2040 AA Zandvoort

Advertentiemateriaal moet uiterlijk op 8 augustus 2018 in ons bezit zijn; bij voorkeur digitaal in een gangbaar 

grafisch bestand (bijv. cPDF/InDesign). 

De VTU Vakdag Special verschijnt in het bewaarnummer van Vakblad Uitvaart dat in september 2018 verschijnt. Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW en 
gebaseerd op direct bruikbaar advertentiemateriaal tenzij anders vermeld. De betalingstermijn is 24 dagen na factuurdatum. Alle orders worden afgeslo-
ten en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de KvK’s in 
Nederland.) 

Vakblad Uitvaart is een uitgave van UitvaartMedia, Postbus 80532, 2508 GM Den Haag.  
T: 070 351 88 18, F: 070 351 88 09, uitgever@uitvaartmedia.com, www.uitvaartmedia.com

 bedrijf

 contactpersoon m/v

 telefoon    

 fax

 e-mail

 datum

 handtekening


