Adverteren met een groot bereik
in de binnenvaart
Print Advertising
Online Advertising
Branded Content
Maatwerk

binnenvaartkrant.nl/adverteren

Advertentieformaten Binnenvaartkrant

2/1 (552 x 380 mm)

1/1 S (264 x 380 mm)

1/1 XL (552 x 188 mm)

1/2 L (264 x 188 mm)

1/2 S (130 x 380 mm)

1/4 S (130 x 188 mm)

1/4 L (264 x 92 mm)

1/8 L (130 x 92 mm)

1/8 XL (264 x 44 mm)

1/16 S (63 x 92 mm)

1/16 L (130 x 44 mm)

1/32 (63 x 44 mm)

IM 1/8 L (130 x 92 mm)

IM 1/4 L (264 x 92 mm)

VP (48 x 50 mm)

VP XL (264 x 25 mm)

IM 1/2 XL (552 x 92 mm)

binnenvaartkrant.nl/adverteren

Advertentietarieven Binnenvaartkrant

+650

26x

23.000

+2.500

verspreidpunten

edities per jaar

gratis exemplaren

nieuwbouwpublicaties

In Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk

Tweewekelijks nieuws,
ook gratis online te lezen

Grootste lezersbereik
in de binnenvaartbranche

Nieuwbouw én toeleveranciers
(sinds ‘97) op vlootschouw.nl

Reguliere advertenties (inclusief vacatures)

Voorpagina advertenties

eenmalig

vanaf 6x

vanaf 13x

vanaf 26x

2/1

1.743,-

1.519,-

1.429,-

1.394,-

1/1

1.162,-

979,-

949,-

849,-

1/2

676,-

579,-

554,-

541,-

1/4

394,-

349,-

329,-

315,-

1/8

249,-

229,-

214,-

199,-

1/16

162,-

109,-

104,-

69,-

1/32

99,-

59,-

54,-

49,-

vanaf 13x

vanaf 26x

VP

op aanvraag

op aanvraag

VP XL

op aanvraag

op aanvraag

Nieuwbouwfelicitaties
Logo en vermelding
in Binnenvaartkrant én op vlootschouw.nl
Doorlink naar uw website
vanaf vlootschouw.nl

115,199,- p/j

Abonnement

Familieberichten
1/1

849,-

1/8

199,-

1/2

541,-

1/16

99,-

1/4

315,-

1/32

49,-

IM (advertenties op redactionele pagina’s)

Nederland/België
Europa

vanaf 13x

vanaf 26x

IM 1/2 XL

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

IM 1/4 L

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

IM 1/8 L

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

(57,23 incl. btw)

113,70 p/j

(123,93 incl. btw)

Binnenvaartkrant is gratis verkrijgbaar op meer dan 650 verspreidpunten in heel Nederland en tevens op diverse punten
in België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Liever de Binnenvaartkrant tweewekelijks in uw brievenbus? Dat kan, hiervoor
rekenen wij enkel de portokosten (per jaar vooraf).


vanaf 6x

52,50 p/j

binnenvaartkrant.nl/abonnementen

Toelichting afkortingen
VP
IM
S
L
XL

voorpagina
ingezonden mededeling
staand
liggend
liggend extra breed

Uw advertentie verschijnt in de Binnenvaartkrant én in de digitale krant.

Verschijningsdata Binnenvaartkrant

+650

26x

23.000

+2.500

verspreidpunten

edities per jaar

gratis exemplaren

nieuwbouwpublicaties

In Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk

Tweewekelijks nieuws,
ook gratis online te lezen

Grootste lezersbereik
in de binnenvaartbranche

Nieuwbouw én toeleveranciers
(sinds ‘97) op vlootschouw.nl

Editie

2022

 Special

Editie

2022

 Special

1

11 jan

Nieuwbouwspecial

14

5 jul

Werkendam Special

2

18 jan

Leveranciersspecial 1

15

19 jul

Leveranciersspecial 4

3

1 feb

Opleiding- en carrièrespecial

16

2 aug

4

15 feb

17

16 aug

Antwerpen-Gent-Zeebrugge Special

5

1 mrt

Leveranciersspecial 2

18

30 aug

Leveranciersspecial 5

6

15 mrt

OSD Antwerpen special

19

13 sep

STL Kalkar Special

7

29 mrt

Cruisespecial

20

27 sep

8

12 apr

21

11 okt

9

26 apr

22

25 okt

10

10 mei

Maritime Industry Special

23

8 nov

11

24 mei

Electric & Hybrid Special

24

22 nov

12

8 jun

Leveranciersspecial 3

25

6 dec

13

21 jun

26

20 dec

Verschijning
Binnenvaartkrant verschijnt
iedere dinsdag in de oneven
weken, tenzij anders aan
gegeven. Sluittijd: vrijdag
in de even weken om 15:00.
Binnenvaartkrant verschijnt
ook tweewekelijks online als
ePaper. Blader digitaal door
de laatste of eerdere edities.


binnenvaartkrant.nl/epaper

binnenvaartkrant.nl/adverteren

Holland Fisheries Event Special

Leveranciersspecial 6

Kerstspecial

 Mediapartner

 Een greep uit de Specials

Binnenvaartkrant is
mediapartner van
de beurzen:

Opleiding- & carrièrespecial

•
•
•
•
•

Dé favoriet voor toeleveranciers van cruiseschepen
en de reis- en recreatiebranche.

OSD Antwerpen
Maritime Industry
Electric & Hybrid
STL Kalkar
Europort

Opleidingen, cursussen en vacatures

Cruisespecial

Kerstspecial

De grootste en meest feestelijke editie

Nieuwbouwpublicaties Binnenvaartkrant & vlootschouw.nl

1

2

3

logo op felicitatiepagina

opname in leverancierslijst

vermelding op vlootschouw.nl

Promoot uw producten en
diensten door een vermelding in
de opvallende leverancierslijst

Blijvende online exposure met
uw logo en producten/diensten
op vlootschouw.nl

Wij wensen mts CAPIBARA een behouden vaart!

Feliciteer een nieuwbouwschip
waaraan u heeft geleverd en plaats
uw logo op deze unieke pagina

Felicitatiepagina

Leverancierslijst

Vlootschouw

In de Binnenvaartkrant wordt uitgebreide
aandacht besteed aan actuele nieuwbouw, onder meer door een paginagrote
nieuwbouwfoto waarop toeleveranciers
(met prominente logovermelding) het
schip feliciteren.

Naast uw logo op de felicitatiepagina,
worden tevens uw geleverde producten
en/of diensten tekstueel opgenomen in
de leverancierslijst. Deze uitgelichte lijst
is een vast onderdeel van nieuwbouw
publicaties.

Zowel uw logo als omschrijving worden
vermeld op de betreffende nieuwbouw
pagina op vlootschouw.nl, een populaire
database met meer dan 2.500 nieuwbouwschepen die sinds 1997 in de
Binnenvaartkrant zijn gepubliceerd.

Groot bereik in de binnenvaart
Uw advertentie verschijnt in 23.000
kranten die gratis worden worden
verspreid via meer dan 650 (binnen
vaart)punten in Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk.
Binnenvaartkrant is tevens gratis
beschikbaar als digitale krant


binnenvaartkrant.nl/epaper

Daarnaast is Binnenvaartkrant
te lezen in de app, te downloaden
in de Play Store en de App Store.


binnenvaartkrant.nl/app

Nieuwbouwpublicaties verschijnen
zowel in de Binnenvaartkrant als op
de website Vlootschouw.


vlootschouw.nl
Adverteren met groot bereik: in de krant, online én in de Binnenvaartkrant app.

Online adverteren op vlootschouw.nl

+450.000

+210.000

pageviews p/j

bezoekers p/j

Bannerformaten

Leaderboard (728 x 90 px)

Large Rectangle (336 x 280 px)

Button (120 x 90 px)

Skyscraper (120 x 600 px)

Bannertarieven vlootschouw.nl
positie

 Leveranciers in de Spotlight

half jaar

heel jaar

Leaderboard (top)

949,-

1.549,-

Leaderboard (middle)

649,-

1.449,-

Leaderboard (bottom)

449,-

949,-

Large Rectangle

949,-

1.549,-

Skyscraper

559,-

989,-

Button

149,-

444,-

Leveranciers in de Spotlight homepage & leverancierspagina
Button

binnenvaartkrant.nl/adverteren

149,-

444,-

Uw logo op een prominente positie:
•
op de homepage van vlootschouw.nl
•
op de leverancierspagina van de nieuwbouw
•
met link naar eigen leverancierspagina

Online adverteren op binnenvaartkrant.nl

+850.000

+411.000

pageviews p/j

bezoekers p/j

Leaderboard (728 x 90 px)

Large Rectangle (336 x 280 px)

Button (120 x 90 px)

Skyscraper (120 x 600 px)

Bannertarieven binnenvaartkrant.nl
positie

 Binnenvaartkrant, uw allround mediapartner

half jaar

heel jaar

Leaderboard (top)

949,-

1.549,-

Leaderboard (middle)

649,-

1.449,-

Leaderboard (bottom)

449,-

949,-

Large Rectangle

949,-

1.549,-

Skyscraper

559,-

989,-

Button

149,-

444,-

Bannertarieven Binnenvaartkrant app

Toppositie (1280 x 440 px)

half jaar

heel jaar

449,-

949,-

Binnenvaartkrant is ook te lezen via de gratis app. Reserveer
uw app banner op een toppositie in geselecteerde rubrieken.


binnenvaartkrant.nl/app

Complete mediacampagnes op maat
Binnenvaartkrant verzorgt volledige mediacampagnes
binnen het door u gestelde budget. Van planning en
ontwerp tot opmaak en plaatsing van advertenties,
banners en social media uitingen. Wij realiseren het
gehele traject voor een succesvolle campagne.
Informeer naar de aantrekkelijke mogelijkheden.

Social media campagnes op maat
Binnenvaartkrant beschikt over social media experts
voor het plannen, ontwerpen, opmaken en plaatsen
van uw social media uitingen op diverse platforms.
Wij verzorgen graag uw socials, volledig afgestemd
op uw wensen, voor een zo groot mogelijk bereik.










Alle genoemde prijzen zijn in euro excl. btw en per plaatsing/pagina tenzij anders vermeld. Illustraties zijn indicatief.

Bannerformaten

Binnenvaartkrant

binnenvaartkrant.nl

‘s-Gravenweg 37B
2901 LA Capelle aan den IJssel
T 010 414 00 60

Sales

Ken Rijkers M 0611 363 519
Rica Adjis
M 0611 363 493
sales@binnenvaartkrant.nl

