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Breng ook uw beursdeelname onder de 
aandacht van uw klanten en 

prospects! 



Uw VSK-noviteiten in Installatie
De VSK, die van 17 t/m 20 mei in Jaarbeurs Utrecht 
wordt gehouden, belooft weer een waar spektakel 
te worden. Het tweejaarlijkse evenement is ook 
Nederlands grootste installatievakbeurs.

Installatie besteedt veel aandacht aan de 25e editie 
van de VSK. Voorafgaand aan de beurs in het 
februarinummer van het Vakblad Installatie, in de VSK 
Pocketguide, voor en tijdens de beurs via nieuws-
brieven en op de website Installatie.nl. Want daar 
verzorgt de redactie een dagelijks verslag. Met 
nieuwsflitsen, interviews in de wandelgangen en 
interviews in het VSK Nieuwscafe. In het maartnummer 
van Installatie blikt de redactie nog even terug op de 
beurs. Installatie biedt u daarmee ideale momenten om 
uw producten en diensten voor het voetlicht te 
brengen. Plaats daar uw innovaties en noviteiten, zo 
valt u extra op! 

Vakblad Installatie
Het vakblad voor de eigenaar / 
zelfstandige installateur besteedt 
zowel voor als na de beurs volop 
aandacht aan de VSK. 

DE KENNISBRON VOOR METAAL

VSK Pocketguide
Een handige plattegrond, 
boekje op zakformaat, wordt 
in samenwerking met de 
Jaarbeurs gemaakt. Oplage ca 
25.000

Website Installatie.nl
De website van Installatie.nl 
bevat een mix van techniek, 
product en ondernemerschap 
in de installatiebranche. 

VSK Nieuwsbrieven
Vier emailnieuwsbrieven vol met 
VSK nieuws worden voor de beurs 
verzonden. Oplage circa 33.000

Professionele video 
Video is een geweldige manier 
om uw bedrijf te laten zien en 
uw meerwaarde uit te leggen.  
Laat nog voor de beurs een 
video door ons maken en wij 
plaatsen als extraatje een 
bericht in een Installatie.nl 
nieuwsbrief.

Content marketing
Steeds meer bedrijven zien in 
dat alleen adverteren niet meer 
voldoende is; klanten en potentiële 
klanten willen verhalen lezen over  
het wat, waarom en hoe van een 
bedrijf. Kijk op 
eismacontentmarketing.nl.



Voor meer informatie, neem contact op met: 
Nienke Kool Joyce Janssen
M. 06-58919522 M. 06-13331800
E. n.kool@eisma.nl E.  j.janssen@eisma.nl

Specificaties

DE KENNISBRON VOOR METAAL

Vakblad
Installatie nr. 3 
Installatie nr. 4

Advertentiemateriaal
18-04-2022
06-06-2022

Deadline reserveren
13-04-2022
01-06-2022

Verschijndatum
06-05-2022
24-06-2022

Advertentie afmetingen (bxh inmm) staand liggend
1/1 pagina aflopend (bladspiegel) 230x300 +3mm snijmarge rondom -
1/1 pagina niet aflopend (zetspiegel) 210x280 -
1/2 pagina 102x280 210x137
1/4 pagina 102x137 210x65
2/1 spread 460x300 +3mm snijmarge rondom -

Pocketguide
Nr. 1 Thema VSK

Advertentiemateriaal
15-04-2022

Deadline reserveren
11-04-2022

Verspreiding
Met Installatie nr. 3 en op 
de beursvloer

Advertentie afmetingen (bxh inmm) staand
1/1 pagina aflopend (bladspiegel) 105x210 +3mm snijmarge rondom
1/1 pagina niet aflopend (zetspiegel) 95x200
1/2 pagina 95x95
2/1 spread 200x200 +3mm snijmarge rondom

Emailnieuwsbrief
Nr. 1 VSK nieuwsbrief
Nr. 2 VSK nieuwsbrief
Nr. 3 VSK nieuwsbrief
Nr. 4 VSK nieuwsbrief

Advertentiemateriaal
20-04-2022
27-04-2022
04-05-2022
11-05-2022

Deadline reserveren
18-04-2022
25-04-2022
02-05-2022
09-05-2022

Verzenddatum
25-04-2022
02-05-2022
09-05-2022
16-05-2022

Formaat: Advertorial Groot
Tekens (inclusief spaties) minimaal 480 –maximaal 500. Foto/logo 600 x 400 pixels (dit i.v.m. schaalbaarheid t.b.v. 
mobiele telefoons) Denk ook aan de URL landingspagina.

mailto:n.kool@eisma.nl
mailto:j.janssen@eisma.nl

	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3

