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VAKBLAD VOOR LICHT IN DE
OPENBARE RUIMTE
Ruimte en Licht heeft de ambitie een actieve bijdrage
te leveren aan het kennisniveau bij alle uiteenlopende
doelgroepen én ze intensiever met elkaar in contact
te brengen om visies, kennis en ervaringen te delen.
Vraagstukken van morgen vragen om permanente
betrokkenheid van alle stakeholders.

VERBINDEN VAN PROFESSIONALS

Ruimte en Licht is er voor de fulltime OVL-professional,
voor wie naast technologie, wetenschap, praktijk,
beleving en andere vakinhoudelijke thema’s ook aandacht
wordt besteed aan organisatorische vraagstukken.
Denk aan MVO, asset management, de rolverdeling binnen
de sector én de eisen die aan de lichtprofessional van
de toekomst worden gesteld.
Ruimte en Licht is er voor de ‘parttime’ OVL-professionals
die een deel van hun tijd met openbare verlichting
bezig zijn. Hen biedt Ruimte en Licht direct toepasbare
informatie, checklists, factsheets en artikelen. Zodat ze ook
in hun schaarse tijd goed geïnformeerd blijven.
Ruimte en Licht is er voor de stedenbouwers, landschapsarchitecten en andere professionals die met de stad en
de ruimte te maken hebben. Zij worden op maat voorzien
van voor hen relevante informatie.

VOOR WIE?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwerpers
Beleidsmakers
Beheerders (ruimte, licht, weg)
Aannemers
Toeleveranciers
Wetenschappers
Wegbeheerders en –ontwerpers
Studenten en onderwijsinstellingen
Stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten
Netbeheerders
‘Nieuwe’ doelgroepen die bij openbare ruimte
projecten betrokken zijn, zoals burgers(verenigingen),
woningcorporaties, vastgoed- en projectontwikkelaars
En andere professionals die betrokken zijn bij licht in de
openbare ruimte

Een titel van: 				

COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN
Dankzij de krachtenbundeling van drie bepalende
spelers heeft Ruimte en Licht een groot bereik. Alle openbare verlichtingsrelaties van Acquire Publishing (met onder
meer titels als Straatbeeld, Verkeer in Beeld, Verkeerskunde
en Stedebouw & Architectuur), ExpoProof (Dag van de
Openbare Ruimte en Dag Verkeer & Mobiliteit) en OVLNL
(IGOV / InnovatiePlatform) ontvangen het blad en de
nieuwsbrief.

Print

Het kwartaalmagazine verschijnt in een oplage van (minimaal) 4.000 exemplaren en biedt diverse advertentiemogelijkheden waarmee u invulling kunt geven aan uw
corporate-, product- of arbeidsmarktdoelstellingen.
Zoals advertenties als 1/1, 1/2 of 1/4 pagina, exclusieve
coverposities en bijsluiters.

Online

De website biedt diverse mogelijkheden om uw organisatie
en activiteiten te presenteren, om uw bekendheid te
verhogen en om leads te genereren.
Zoals een rectanglebanner positie op elke website
pagina, advertorials of banners in de nieuwsbrief en een
‘Bedrijfslidmaatschap PRO’ inclusief onder meer een eigen
bedrijfspagina, vermelding bij relevante artikelen
en credits om zelf artikelen te publiceren. Met onze
Whitepaper-module genereert u op basis van uw eigen
kennis(document) leads en versterkt u uw imago.

Festival

In het najaar van 2017 vindt de tweede editie plaats van het
Ruimte en Licht Festival. Een ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij openbare verlichting. Waar op hoog
niveau kennis wordt gedeeld. Het festival is inhoudsgericht
en biedt beperkt aantal partners de mogelijkheid om het te
ondersteunen.

MEER WETEN?
Bent u betrokken bij licht in de openbare ruimte? Heeft u
ideeën voor Ruimte en Licht? Wilt u meer weten over de
mogelijkheden voor uw organisatie?
Neem dan contact op met Michiel Noordzij
(mnoordzij@acquiremedia.nl) of
Harald Jansen (harald@acquirepublishing.nl)
(038-4606384).
In samenwerking met:

ALLES VOOR U OP EEN RIJ
VERSCHIJNINGSTABEL

Editie

Deadline advertenties

Verschijningsdatum

1

3 maart

24 maart

2

9 juni

30 juni

3

8 september

29 september

4

17 november

9 december

TARIEVEN MAGAZINE
Magazine

1x

2x

3x

4x

1/1 pagina

€ 1.695,-

€ 1.625,-

€ 1.550,-

€ 1.495,-

1/2 pagina

€ 1.025,-

€ 		 975,-

€ 		 930,-

€ 		 895,-

1/4 pagina

€ 		 550,-

€ 		 525,-

€ 		 500,-

€ 		 475,-

TARIEVEN ONLINE
Advertorial e-zine

€ 		 295,-

per plaatsing

Banner e-zine

€ 		 250,-

per plaatsing

Rectangle banner

€ 		 395,-

per maand

Bedrijfslidmaatshap PRO

€ 		 425,-

per jaar

Whitepapers

€ 		1.495,-

eenmalig

AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES
Formaat

Zetspiegel in mm

Aflopend adverteren in mm

1/1 pagina

190 x 272

210 x 297
(3 mm afsnede aan alle zijden toevoegen)

1/2 pagina liggend

90 x 272

100 x 297

1/4 pagina staand

90 x 132

1/4 geen bladspiegel

1/4 pagina liggend

190 x 64

1/4 geen bladspiegel

1/2 pagina staand

90 x 272 - 100 x 297 (+ 3 mm)

Advertenties dienen aangeleverd te worden als certified-pdf, minimaal 300dpi

AANLEVERSPECIFICATIES ONLINE
Advertorials in

De advertorial bestaat uit een titel van maximaal 45 tekens (incl. spaties), een bodytekst van maximaal

de e-mailnieuwsbrief

360 tekens (incl spaties), een doorlinktekst van maximaal 45 tekens (incl. spaties), een afbeelding (gif
of jpg van 264 x 150 pixels) en de link waar u naar toe wilt linken.

Banner in

De banner wordt in de e-mailnieuwsbrief geplaatst. U dient een

de e-mailnieuwsbrief

afbeelding (125 x 95 pixels) en een url waar u naar toe wilt linken aan te leveren.

Rectangle Banner op

Voor de Rectangle banner dient u een gif-bestand aan te leveren van 336 x 280 pixels en maximaal

de website

30kb + url.

leaderboard

728 x 90 + url

TARIEVEN EVENEMENTEN
Meeting Point bij een Kenniscafé

€ 		 500,-

Partner Ruimte en Licht Congres

€ 1.500,-

Heeft u vragen over de aanleverspecificaties? Neem dan contact op met onze Traffic afdeling via traffic@acquiremedia.nl of
bel 038-4606384.
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