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Vakbeurs Energie is hét jaarlijkse trefpunt 
van professionals om de balans op te 
maken op het gebied van energie. Drie 
dagen lang komt alles en iedereen op het 
gebied van energiebesparing en duurzame 
energieopwekking samen voor het grootste 
live energieplatform van Nederland. 

Drie dagen innovatie,  
kennisdeling en… business!

Vakbeurs Energie biedt inzicht in de nieuwste oplossin-
gen, organiseert interactieve lezingen en live demon-
straties en brengt standhouders en bezoekers bij elkaar. 
Bezoekers uit verschillende disciplines: van inkoop tot 
techniek en van regelgeving tot management.

Samenwerking  
54events en Vakmedianet

Vakmedianet is uitgever van toonaangevende 
vakbladen en online platforms zoals Cobouw,  
Installatie Journaal, Gawalo, Vakblad Warmtepompen, 
RCC|K&L, de Architect en Vastgoedmarkt.

54events bouwt en onderhoudt zakelijke – fysieke 
en online – kennisplatforms die inhoudelijk de 
energietransitie raken. Waaronder Vakbeurs Energie, 
onderdeel van Nationale Energie Week.

Als mediapartner van Vakbeurs Energie geeft 
Vakmedianet voor de komende editie daarvan de 
officiële special uit: een pakkend beursmagazine met 
als treffende titel ‘Nationale Energie Week’.

Daarnaast wordt gezamenlijk op 14 oktober het  
Nederlands Warmtepomp Congres georganiseerd  
en gedurende de beursdagen meerdere Innovatie- 
routes Warmtepompen.
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1| Beursspecial ‘Nationale Energie Week’

De combinatie Vakbeurs Energie en vaktitels 
van Vakmedianet is een krachtige bundeling van 
informatie over de nieuwste oplossingen, tech-
nieken, producten en diensten op het gebied van:
• Inkoop en verkoop van energie
• Verbruiksbesparende maatregelen voor  

productieprocessen in de industrie
• Verbruiksbesparende maatregelen voor 

gebouwen
• Duurzame energie
• Energiemanagement
• Elektrische mobiliteit
• Wet- en regelgeving / subsidies

De Beursspecial “Nationale Energie Week” bevat o.a. 
nieuws en noviteiten over de Vakbeurs Energie, visies 
en interviews, informatie over het lezingenprogramma, 
plattegrond en beurscatalogus en biedt standhouders/
adverteerders uitstekende mogelijkheden zich te 
profileren. Voor een maximaal resultaat en rendement 
van uw beursdeelname is het van groot belang dat uw 
bedrijf, producten en/of diensten zo goed mogelijk 
worden gepresenteerd aan uw doelgroepen: uw markt. 

Laat uw (potentiële) opdrachtgevers zien dat u 
deelneemt aan Vakbeurs Energie en zet daarvoor de 
beste, meest effectieve media in. Met onze online- en 
printmedia, waaronder de enige officiële Beursspecial: 
Nationale Energie Week.
 

Oplage en verspreiding
De Beursspecial heeft een gedrukte oplage van 
13.500 exemplaren, verspreid onder de bezoekers 
van de Vakbeurs Energie en onder alle relevante 
professionals uit de communities van Installatie 
Journaal, Gawalo, Cobouw, Vastgoedmarkt, de 
Architect, RCC|K&L, Vakblad Warmtepompen. 
Bovendien verschijnt de Beursspecial ook als 
Digitaal Magazine (een interactieve en multimediale 
verschijningsvorm) die per mail wordt toegestuurd 
aan de nieuwsbriefabonnees van genoemde titels, de 
65.000 ontvangers van de nieuwsbrief van Vakbeurs 
Energie en de aangemelde beursbezoekers.

Resultaat: een groot, kwalitatief bereik onder 
tal van relevante professionals.

(Voorbeeld)



1| Beursspecial ‘Nationale Energie Week’

Specificaties & tarieven (excl. BTW) Voor niet exposanten geldt een toeslag van 15%

Verschijnt:  1 oktober 2021
Sluit:  10 september 2021
Oplage:  13.500 exemplaren
Verspreiding:
1.  Als magazine onder abonnees van Gawalo, Installatie 

Journaal, Cobouw, RCC|K&L, de Architect, Vakblad 
Warmtepompen, Vastgoedmarkt en beursbezoekers. 

2.   Als Digitaal Magazine via de websites en 
e-mailnieuwsbrieven van Gawalo, Installatie 
Journaal, Cobouw, RCC|K&L, de Architect, Vakblad 
Warmtepompen, Vastgoedmarkt en naar de 65.000 
ontvangers van de nieuwsbrief van Vakbeurs Energie 
en de aangemelde beursbezoekers. 

Print
Sponsored content artikel* 
2/1 pag  € 3.500
1/1 pag  € 2.570
Doorplaatsing artikel op website naar keuze  € 1.650
Websites Vakblad Warmtepompen, Gawalo, RCC|K&L, 
Installatie Journaal, deArchitect.nl of Cobouw.nl.

Advertenties 
• 2/1 pagina € 3.999
Aanleveren als 2 aparte pagina’s,  
certified pdf in cmyk, min. 300 dpi
• 1/1 pagina € 2.570

210 x 297 mm + 3 mm afloop
• 1/2 pagina € 1.520

90 x 268 mm | 185 x 132 mm
• 1/4 pagina € 970

90 x 132 mm | 185 x 64 mm

Toeslag cover  30%
Toeslag speciale positie  20%

Online
• Advertorial in nieuwsbrief naar keuze  € 799

met verwijzing naar online artikel  
• Sponsored content artikel online only  € 1.650
• Bedrijfsprofiel  € 499

Tekstblok 100 woorden + logo  

Drie keer 25% kortingskeuze
• 25% korting op totaalprijs bij afname Sponsored 

content artikel in print, Sponsored content artikel 
online en advertorial 

• 25% korting op totaalprijs bij doorplaatsing van 
advertentie in Vakblad Warmtepompen, Gawalo,  
RCC|K&L, de Architect, Cobouw of Installatie Journaal

• 25% korting op totaalprijs bij afname 2/1 of 1/1 pag 
Sponsored content artikel i.c.m. hetzelfde formaat 
advertentie 

Deze tarieven zijn gebaseerd op aanleveren  
kant-en-klaar advertentiemateriaal en tekst en beeld  
t.b.v. content. Geen tekst beschikbaar? Wij kunnen  
uw artikel schrijven voor € 300,- excl reiskosten. 

Plattegrond
• Optie 1: Blokadvertentie
 op uitneembare plattegrond   € 500

• Optie 2: Bedrijfslogo + standnummervermelding 
op plattegronden beursvloer  € 500

• Deelname aan beide opties  € 750 

* Kies voor een Sponsored content artikel als u expertise wilt 
tonen over een relevant onderwerp, of lezers wilt informeren over 
producten en diensten die u tijdens de beurs onder de aandacht 
brengt. Een Sponsored content artikel dient lezerswaarde te 
bevatten en wordt daarom geredigeerd. Uw artikel wordt gepu-
bliceerd met de aanduiding ‘Sponsored content’ en u bent als 
afzender duidelijk herkenbaar. U heeft de mogelijkheid om content 
zelf aan te leveren of we kunnen u ondersteunen bij het schrijven 
van een Sponsored content artikel.

Uw contactpersonen:

Richard van Dijk  
richardvandijk@vakmedianet.nl
06 33 03 14 74

Gejo Flierman  
gejoflierman@vakmedianet.nl 
06 53 22 73 16



2| Nederlands Warmtepomp Congres (NWC)

Op het NWC van 14 oktober worden actuele 
thema’s rondom warmtepompen behandeld. 
De techniek staat niet stil en vertaalt zich in 
interessante innovaties. 

Het programma is opgezet voor: woningcorporaties, 
gemeenten, installateurs/ adviseurs, architecten, 
leveranciers/ fabrikanten, projectontwikkelaars/ 
bouwbedrijven, vve’s en elke professional die (in)direct 
te maken heeft met warmtepompen.

Promotiemogelijkheden

Promotie voorafgaand aan het congres Goud Zilver Brons

Bedrijfslogo op alle pagina’s congreswebsite   

Bedrijfslogo in congresnieuwsbrieven   

Bedrijfsprofiel op Partnerpagina congreswebsite 120 woorden 90 woorden 50 woorden

Advertorial in nieuwsbrief van WP Warmtepompen Toppositie 

Banner in nieuwsbrief van WP Warmtepompen 

Promotie tijdens het congres

Bedrijfslogo in programma-overzicht Toppositie  

Bedrijfslogo op banieren congrespodia   

Sponsor pop-up stand van 2 bij 3 m2 in centrale hal   

Gratis toegangskaarten eigen medewerkers 5 3 2

Gratis toegangskaarten voor relaties 10 5 5

Paneldiscussie plenair*

Deelname aan Paneldiscussie  

Promotie na het congres

Bedrijfslogo in evaluatiemailing over congres    

Tarief (excl. BTW) € 4.985 € 2.825 € 1.799

*Als sponsor kunt u deelnemen aan de paneldiscussie en in interactie met de bezoekers van het congres. U kunt een of meerdere 
onderwerpen inbrengen die vanzelfsprekend van tevoren worden afgestemd met andere deelnemende sponsoren. De debatleider 
zorgt ervoor dat uw inbreng ruim aandacht krijgt. Ook krijgt u de mogelijkheid om uw organisatie en producten of diensten te 
presenteren met een pop-up stand van 2 bij 3 m2.

Meer informatie vindt u (t.z.t.) op: www.nederlandswarmtepompcongres.nl



3| Warmtepompen Innovatieroute

De Warmtepompen Innovatieroute brengt 
geïnteresseerde bezoekers (voorzien van een 
draadloze headset) langs diverse exposanten op 
Vakbeurs Energie, die innovaties te melden hebben 
op het gebied van warmtepompen of andere 
relevante producten op het gebied van duurzame 
klimaattechnologie. 

Per route worden er vijf halteplaatsen bezocht, volgens 
een vooraf bepaalde volgorde. Tijdens de route krijgen 
exposanten die een halteplaats hebben afgenomen, 
op hun eigen stand de mogelijkheid een inhoudelijke 
presentatie te geven over de achtergronden van hun 
innovatie, visie over de toekomst, verslag van een 
praktijkcase of een ander interessant onderwerp. 
De duur van de presentatie is maximaal 15 minuten, 
inclusief rondvraag na afloop van de presentatie en het 
eventueel uitdelen van items. 

Na afloop van de beurs ontvangen deelnemende 
exposanten de contactgegevens van de deelnemende 
bezoekers conform AVG voor eventuele opvolging.

Geïnteresseerde bezoekers dienen zich vooraf op 
de website van de Innovatieroute in te schrijven voor 
deelname aan één van de Innovatieroutes.  
Het aantal deelnemers (die zich als professional 
hebben ingeschreven) per route bedraagt max. 30.  

Aanbod
Ons aanbod voor u als exposant en deelnemer met 
een halteplaats aan de Innovatieroute 2021:
• uw organisatie geniet publiciteitseffecten vooraf, 

tijdens en na afloop van Vakbeurs Energie 2021, 
met name in de media van Warmtepompen

• uw stand wordt als halteplaats minimaal twee keer 
en maximaal vijf keer bezocht door een groep van 
geïnteresseerde professionals per route

• u geeft een presentatie op inhoud en profileert uw 
organisatie daarmee als kennispartner en expert 
in de markt

• u heeft de mogelijkheid tijdens de sessie van  
15 minuten de groep een drankje, versnapering of 
iets anders aan te bieden

• u ontvangt na afloop van de beurs de 
contactgegevens van de deelnemende 
bezoekers, volgens de richtlijnen van de AVG.

Innovatieroute

Data tijd sessie 1 tijd sessie 2

Dinsdag 12 
oktober 2021

11.15 -12.45 u 14.00 - 15.30 u

Woensdag 13 
oktober 2021

11.15 -12.45 u 14.00 - 15.30 u

Donderdag 14 
oktober 2021

10.30 - 12.00 u  - 

Deelname Tarief excl. BTW Max. bezoekers

2 routes € 1.750,- 50

3 routes € 2.580,- 75

4 routes € 3.400,- 100

Alle (5) routes € 4.150,- 125


