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Redactionele formule

Lezersprofiel

Kennis- en inspiratiemagazine specifiek gericht op onafhankelijke financieel adviseurs. VVP heeft als missie ‘adviseurs helpen
adviseren’. Wij geloven in het toenemend maatschappelijk belang
van onafhankelijk advies in Nederland. Verschijningsfrequentie:
acht inspirerende bewaaredities VVP, inclusief het kenniskatern
'Ken je vak!', en drie exclusieve specials met een verdieping op
een adviesonderwerp

VVP is het enige vakblad in Nederland puur gericht op
adviseurs.

Online en offline adverteren
VVP gelooft in de gebundelde kracht van offline en online adverteren. Op die manier is het bereik en de impact van de boodschap het meest optimaal. Zowel online als offline bieden we
commerciële en redactionele mogelijkheden om de exposure te
maximaliseren.

Verschijningsdata 2018 Print
Editie

Sluiting aanleveren

Verschijning

1

19 januari

6 februari

2 

23 februari

13 maart

6 april

24 april

25 mei

12 juni

3

Thema

Bijzondere risico’s

4
5

Topadviesdag

3 augustus

21 augustus

6

Inkomen

21 september

9 oktober

7

Hypotheken

26 oktober

13 november

8

Communicatie

30 november

18 december

Specials

Kennisevents

VVP brengt drie keer per jaar een special uit. Dit is een extra editie van VVP met need to know informatie voor de financieel adviseur op specifieke thema’s. U kunt meewerken aan deze special.
Het partnerschap bevat:
•	Deelname aan een rondetafelgesprek over trends en ontwikkelingen in de markt; artikel is de coverstory van de special
• Eigen kennisartikel
• 1/1 pagina advertentie
• 250 exemplaren voor relaties
Daarnaast is het ook mogelijk om een special geheel in eigen beheer uit te geven. Omvang van deze special is 36/44 pagina’s in
een oplage van 7.500 exemplaren.

VVP organiseert praktijkgerichte themabijeenkomsten
gericht op adviseurs. VVP biedt u de mogelijkheid als
businesspartner van het intermediair een thema
te omarmen en u als kennisexpert op dit thema te profileren.
•	Eigen kennissessies tijdens bijeenkomst
• Deelname aan deskundigheidsdebat tijdens bijeenkomst
• Eigen kennisartikel in themanummer van magazine VVP
• 1/1 pagina advertentie
• Online propositie
• Mogelijkheid uitnodigen eigen klanten

Kennispartnerschap

Data Kennisevents

Wat biedt het kennispartnerschap?

• 19 september 2018: VVP Kennisevent Inkomen
• 17 oktober 2018 : VVP Kennisevent Hypotheken
• 28 november 2018: VVP Kennisevent Communicatie

•	Profilering als kennisexpert van het intermediair op een zelf
gekozen thema
•	Hergebruik van content voor eigen gebruik (ten behoeve van
externe relaties, intermediairs en eigen medewerkers)
•	Kennispartner van kennisdossier op VVP online

De mogelijkheden voor u als kennispartner
•	Branded content in het magazine, in de dagelijkse nieuwsbrief
en op VVP online
•	Kennispartner van praktijkgerichte themaevents
•	Kennispartner van de succesvolle Dag van Topadvies
•	Deelname als partner aan een Vakspecial

Branded content/storytelling
Met branded content biedt u de financieel adviseur unieke needto-know informatie voor de adviespraktijk.

Inhoud partnerschap:

De Dag van het Topadvies
De Dag van het Topadvies is hét kennis-, inspiratie- en netwerkevent voor financieel adviseurs. De voorgaande drie edities
werden door adviseurs gemiddeld gewaardeerd met een 9.
De Dag van het Topadvies wordt georganiseerd op 20 juni 2018.
Het thema is ‘Omarm een robot, ga voor advies!’

VVPonline.nl & VVP Vandaag
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. In de dagelijkse nieuwsbrief VVP Vandaag brengt VVP
het laatste nieuws, trends en relevante praktijkinformatie. Ook de nieuwsbrief biedt mogelijkheden voor branded content. Met een
partnermailing kunnen kennispartners inspelen op de actualiteit.

Adverteren www.vvponline.nl
Formaat

Specificatie

Tarief €

Full banner

468 x 60, 320 x 50

Op aanvraag

Rectangle, positie I

336 x 280, 300 x 500

Op aanvraag

Rectangle, positie II

336 x 280, 300 x 500

Op aanvraag

Leaderboard

728 x 90, 320 x 50

Op aanvraag

• Voor een optimale weergave op verschillende apparaten graag leaderboard, full banner en rectangle in twee formaten aanleveren.
• Minimale contractperiode: 3 maanden.

Full Banner

Rectangle

Een full banner is een horizontaal advertentieformaat dat door
de positie middenin de redactionele content van de website
goed wordt bekeken. In de e-mailnieuwsbrieven staat deze banner bovenaan de redactionele content. Het grote voordeel van
deze positie is dat de banner in Outlook in de preview pane staat
bij de ontvangers.

De rectangle wordt is een vierkante/rechthoekige banner
geplaatst in de sidebar van de website, naast de redactie. Het
formaat van de banner leent zich uitstekend voor rich media,
video advertising en interactie.

Leaderboard
Een leaderboard is een bijna paginabrede advertentie die
bovenaan of onderaan de pagina wordt vertoond. Dit formaat
leent zich uitstekend voor tekst. Door de grootte en positie een
aantrekkelijke positie die de aandacht van de bezoeker trekt.

Advertorials en Banners Nieuwsbrief
Uw eigen tekst van maximaal 150 karakters inclusief call-to-action (bijv. lees verder of meer info), afbeelding en url van de
landingspagina en een introductietekst (max. 40 karakters).

Adverteren VVP Vandaag
Formaat

b x h pixels

Specificaties online banners
Tarief €

Website

Nieuwsbrief

jpg, gif, animated gif, html5

jpg

Full banner

468 x 60

100

Bestandstype

Rectangle

336 x 280

140

Kleurmodus

RGB

RGB

Advertorial

100 x 100 (.jpg formaat) 575

Resolutie

72 dpi

72 dpi

Maximaal formaat

99 kb

99 kb

Landingspagina

webadres opgeven

webadres opgeven

Thema partnermailing

3500

kennis en
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Statistieken

Nieuwsbrief 5.700 abonnees
Twitter 3.700 volgers

adviseurs
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Adverteren Print
Formaat

Specificatie b x h (mm)

Tarief € 1 x

Tarief € 3 x

Tarief € 6 x

Tarief € 8 x

1/1 pagina

205 x 275 (excl. 3mm afloop)

4.000

3.800

3.650

3.500

1/2 pagina staand

102,5 x 275

2.750

2.475

2.350

2.250

1/2 pagina liggend

205 x 135

2.750

2.475

2.350

2.250

Bijsluiter/insteker

Op aanvraag

Bijsluiter/insteker

Op aanvraag

• Bij reservering van meerdere advertenties in één keer, ontvangt u een aantrekkelijke korting
• Alle tarieven zijn gebaseerd op full color
• Plaatsingstoeslagen: omslagen: + 25%, speciale plaats: + 10%, aflopend: + 10%.

Aanleveren advertentiemateriaal

Aanleveren bijsluiters

Voor het aanleveren van print advertentiemateriaal
gebruikt u de Ad | Portal. Vanuit de Ad | Portal ontvangt u een
e-mail met het verzoek om uw advertentiemateriaal aan te
leveren. Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/ongewenste
e-mail folder terecht komen.

Aantal: Gelijk aan oplage
Afwerken: Handzaam in dozen verpakt
Deadline: Uiterlijk 6 werkdagen voor verschijning
Aanleveradres:
Veldhuis Media
T.a.v. Theo Nitrauw
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
O.v.v.: Afzender, titel van het blad en editie

Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen
(website en nieuwsbrieven) levert u aan bij
traffic@archermedia.nl. U ontvangt hiervoor een verzoek
vanuit de afdeling Traffic.

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak.
Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

k e n n i s e n i n s p i r at i e v o o r f i n a n c i e e l a d v i s e u r s

Commentaar
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Uitgeverij		
Vakbladen.com
		
Rijswijkseweg 60
Het is nu 		
een tint van de tas van het meisje. Klinkt altijd een-2516 EH Den Haag
voudiger dan het is hoor, de achtergrondkleur vervangen.
Voor de achtergrond leek me een warme beige kleur wel
mooi, beetje zoals de tas van het meisje. Wat denk jij?

Lijkt me ook lastig. Kleur is nu mooi, maar ik ga nog meer
zeuren. Is een subtiele schaduw achter het meisje mogelijk
en mooi?
Nee sorry Martin, dat gaat niet lukken.
Ok, laten we het zo.

Uitgever 		

Rinus Vissers

Advertentie-exploitatie Archer Media
Arjan Cornelisse
a.cornelisse@archermedia.nl
088 644 06 23
06 106 285 64

Redactie 		
Vakbladen.com
Aanleveren materiaal
		
afd. VVP			
LOL! Daar dacht ik niet echt over na. Inderdaad niet zo jofel,
		
Rijswijkseweg 60
maar ik vind 'digitale' toch niet helemaal lekker leesbaar tegen de beige achtergrond. Hoe kan dat anders (schaduwletters?) 		
2516 EH Den Haag
Staat nu een zwarte letter achter. Het is echt goed leesbaar
Tweede punt: 'digitaal' in de onderkop is wellicht nu niet
goed leesbaar. Toch nog meer over de broek plaatsen?
Sam en ik vonden allebei dat de tekst dan wel op een hele
intieme plaats terechtkwam. Dus ik zou er nog maar een
keer over nadenken

zo.

Is de foto scherp? Ziet er grofkorrelig uit op mijn scherm.
Ik stuur je een pdf, dan is het duidelijker.

Klant › technologie
...niet andersom

Hoofdredactie
Willem Vreeswijk
		
06 106 301 49
		vvp@nijgh.nl
		www.vvponline.nl

2017 is eraf gevallen onder het VVP-logo
Hij verschijnt in november, moet het dan niet november
zijn??? Ja...doe maar...ik dacht: blad ligt er pas vanaf de 17e,
dadelijk denken ze in december dat het 'oud nieuws' is....

Abonnementen

VVP-special Digitale Transformatie

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

Afdeling traffic
traffic@archermedia.nl
088 644 06 54
088 644 06 31
088 644 06 84
Mijntijdschrift.com
Artemisweg 101
8239 DD Lelystad
088 226 66 33
info@mijntijdschrift.com

