
• Grootste oplage in de binnenvaart: 23.000
• Grootste bereik door middel van 650 gratis verspreid-
   punten in Europa (Nederland, België, Duitsland,
   Frankrijk en Oostenrijk)
• 26 edities per jaar, tweewekelijks
• Officieel mediapartner van de belangrijkste beurzen

waaronder Maritime Industry, Europort, Holland
Fisheries Event en vele andere

• Waardevol: het laatste nieuws en een vertrouwd en
ervaren team van journalisten

• Eerste en exclusieve publicaties
• Complete nieuw- en ombouwpublicaties van schepen

inclusief persoonlijke interviews, foto's en felicitatiepagina
• Het opzetten van marketingcampagnes passend bij

uw budget
• Adverteren in kleur en als service kosteloos wijzigen

en opmaken
• Sterkste merk en medium in onze branche

• Website binnenvaartkrant.nl met circa 1.100
bezoekers per dag

• Veel mogelijkheden om te adverteren door middel
van banners

• Laatste nieuws snel en overzichtelijk gepubliceerd
• Up to date met vaarinformatie en belangrijke

ontwikkelingen
• E-paper / online krant 24 uur beschikbaar
• Poll: praat mee over actuele zaken

• www.vlootschouw.nl: publicatie van meer dan 2.049
nieuwbouwschepen uit de Binnenvaartkrant sinds 1997

• www.binnenvaartcijfers.nl: in samenwerking met
Bureau Voorlichting Binnenvaart met alle feitelijke cijfers
uit onze branche

• www.binnenvaartvlog.nl: met veel beeldmateriaal om
onze branche in beeld te laten zien en jongeren te
stimuleren voor een baan in de binnenvaart te kiezen
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1/32  €      99 €       59  €      54  €      49  

1/16  €    162 €     109  €    104  €      69

1/8  €    249 €     229  €    214  €    199
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1/2  €    676 €     579  €    554  €    541

1/1  €  1162 €     979  €    949  €    849

2/1  €  1743 €   1519  €  1429  €  1394
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