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Gawalo: dé informatiebron voor de 
w-installatiesector
  
Gawalo is met al zijn kanalen, zoals het 
vakblad, de website en wekelijkse e-mail-
nieuwsbrief een van de best gewaardeerde 
en meest gelezen vakinformatiebron voor 
professionals in de werktuigkundige instal-
latietechniek. Met name op het gebied van 
verwarming, sanitair en klimaatbeheersing 
die nauw samenhangen met de energie-
transitie.

De combinatie VSK en Gawalo is een  
ijzersterke bundeling van informatie over 
de nieuwste oplossingen, technieken en  
producten t.a.v. de overstap van fossiele 
brandstoffen op duurzame energiebronnen. 

Gawalo behoort samen met andere vaktitels 
van VMN media, zoals Cobouw, Vakblad 
Warmtepompen, Installatie Journaal en RCC 
| K&L tot de meest gelezen print- en online 
vakinformatiebronnen in de bouw- en instal-
latiesector.

De grootste installatievakbeurs van Nederland 
is jarig! Van 17 t/m 20 mei 2022 brengt 
VSK voor de 25e. keer de Nederlandse 
installatiesector met elkaar in verbinding. 
Dit keer weer live, zoals al die vorige keren!

VSK richt zich op elke professional die 
zich bezighoudt met de energietransitie. 
Met actuele thema’s als van het gas af, 
ventileren, koelen, alternatieve energie en 
het automatiseren van de omgeving. Zowel 
in de gebouwde omgeving als in de industrie. 
De zogenaamde smart homes and intelligent 
buildings.

Beursdeelname
Voor een goed resultaat en rendement van uw 
beursdeelname is het belangrijk dat 
uw bedrijf, producten, diensten en ideeën zo 
goed mogelijk worden gepresenteerd aan uw 
doelgroepen, uw markt. Laat uw (potentiële) 
opdrachtgevers en afnemers zien dat u 
deelneemt aan VSK 2022 en zet daarvoor de 
beste, meest effectieve media in.

Officiële VSK-Beursmagazine
VMN media is met Gawalo de 
hoofdmediapartner van VSK. 
Met onze online- en printmedia, 
waaronder het enige officiële 
VSK-Beursmagazine, en de 
verschillende, opvallende 
en effectieve presentatie-en 
advertentiemogelijkheden 
heeft Gawalo meerdere 
mediapakketten samengesteld 
waarmee succes verzekerd is! 

Met deze voor u op maat samengestelde 
mediapakketten bereikt u uw markt op het 
juiste moment voor, tijdens en na VSK 2022. 
Maar we bieden u ook de mogelijkheid om 
titels en kanalen los van elkaar in te zetten.
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Rond Gawalo en onze andere installatietitels zijn 3 
op maat gesneden, zeer effectieve mediapakketten 
geformeerd: Goud, Zilver en Brons. Elk pakket kan 
uitgebreid worden met losse mogelijkheden op één 
van onze websites, nieuwsbrieven, of printuitgaven 
rondom de VSK-Beurs.  

Het enige officiële VSK Beursmagazine verschijnt op 
vrijdag 6 mei via de post in een extra hoge oplage, 

mede samengesteld door de Jaarbeurs en wordt 
daarnaast ook breed digitaal verspreid. Dat gebeurt op 
onze websites en via onze redactionele nieuwsbrieven. 
Bovendien verspreidt de Jaarbeurs de digitale versie 
ook onder alle bezoekers van VSK 2022. Dat betekent: 
de hoogst mogelijke, gerichte verspreiding onder 
uw doelgroepen. Uw advertentie wordt daarin 
doorgeplaatst met een link naar uw eigen website dan 
wel naar door u gekozen informatie.

VSK Mediapakketten 2022

Goud Zilver Brons

WEBSITE
Interview / visie artikel - native content artikel 
inclusief productie

ja n.v.t. n.v.t.

Sponsored content artikel met link naar eigen website
Keuze uit plaatsing op gawalo.nl, installatiejournaal.nl, 
vakbladwarmtepompen.nl, koudeenluchtbehandeling.nl

n.v.t. ja n.v.t.

Productnieuws - beursnieuws
Uw beursnieuws op aparte VSK-pagina op gawalo.nl, 
installatiejournaal.nl of vakbladwarmtepompen.nl

max 3 
berichten

max 2 
berichten

max 2 
berichten

E-MAILNIEUWSBRIEF

Advertorial met link naar eigen website  
in één van de VSK-themanieuwsbrieven

Positie 
1 of 2

Positie 
3 of 4

n.v.t.

Full banner met link naar eigen website 
in één van de VSK-themanieuwsbrieven

n.v.t. n.v.t. Positie 
boven of 

onder

PRINT

• Advertentie in de laatste reguliere editie vóór de VSK 
Keuze uit plaatsing in Gawalo - Beurspreview,  
Installatie Journaal, RCC, vakblad Warmtepompen

1/1 pag. 1/2 pag. 1/4  pag.

• Advertentie in het officiële VSK Beursmagazine 
Extra hoge oplage - verspreiding op VSK,  
via alle bouw- en installatietitels van VMN media

1/1 pag. 1/2 pag. 1/4  pag.

• Advertentie in de eerste reguliere editie ná de VSK 
Keuze uit plaatsing in Gawalo - Nabeschouwing, Installatie 
Journaal, RCC, vakblad Warmtepompen

1/1 pag. 1/2 pag. 1/4  pag.

BEURSPLATTEGROND

• BEURSPLATTEGROND - Bijlage in VSK Beursmagazine 
Advertentie - blokadvertentie 76 x 76 mm

ja ja ja

Standaardtarief € 12.559 € 7.959 € 4.290

Bent u exposant? En relatie van onze titels?  
Dan ontvangt u 33% KORTING

€ 8.415 € 5.333 € 2.874
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LOSSE  MOGELIJKHEDEN:

• Website - banner met link naar eigen website vanaf € 85,- CPM

• Website - Sponsored content artikel met link naar eigen website € 1.685

• Website - Advertorial met link naar eigen website  € 87,- CPM

• Kennisdocument / whitepaper op de website mét of zonder leads vanaf € 1.275

• Advertorial in de e-mailnieuwsbrief vanaf € 558

• Banner in de e-mailnieuwsbrief vanaf € 480

• Sponsored special nieuwsbrief -  
exclusief e-mailnieuwsbrief op basis van leesgedrag max 5.000 abonnees

€ 3.835

• Doorplaatsen van Native content artikel online  
in VSK-Beursmagazine als 2/1 pagina artikel

€ 2.650

• Doorplaatsen van Sponsored content artikel online  
VSK-Beursmagazine als 1/1 pagina  artikel

€ 1.685

• Losse advertentieplaatsing in VSK Beursmagazine vanaf € 550

• Losse advertentieplaatsing in Beursplattegrond € 500
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www.installatiejournaal.nl

VAKBLAD VOOR DE ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

N°05
Jaargang 39 
September 2021

‘Led vaagt alle andere verlichtingsvormen weg’ p. 10    

Licht en reflectie p. 16   Verzekeren pv-panelen p. 20    Omvormers p. 24    Vakbeurs Energie p. 26   

Laadstations inspecteren p. 30   Inspectie elektrische installatie p. 36    Datanetwerken testen p. 40 

VERLICHTINGTips voor installateurs p. 14 

THEMA
Innovaties  
in verlichtingp. 10

TREND
Voor- en nadelen infraroodpanelenp. 22

MARKT
Elektrische revolutiep. 32

Plattegrond  

De uitvouwbare beursplattegrond wordt bijgesloten in 
de gehele oplage van het VSK Beursmagazine. Uw ad-
vertentieblok wordt in de beursplattegrond geplaatst 
met een pijlverwijzing naar uw stand. Een uitstekende 
gelegenheid om uw bedrijf, product, dienst, noviteit met 
standnummer aan de bezoekers te presenteren.

Beursplattegrond
Bijsluiter bij VSK 
Beursmagazine:
06-05-2022
1 blok full colour:  
76 x 76 mm
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VSK 2022 PLATTEGROND

februari 2022

www.gawalo.nl

VAKBLAD VOOR INSTALLATEURS: VERWARMING - SANITAIR - KLIMAATDe warmtetransitie is een ingewikkelde puzzel p. 14  

Adiabatische koeling p. 18    Strijd om werktuigbouwkundigen p. 20   Is de meterkast van deze tijd? p. 23  

Vakbeurs Energie p. 32   Gasgestookte warmtepomp p. 40    Met de scooter naar de klant p. 46

LUCHTBEHANDELING

VRAGEN OVER VENTILATIE 

p. 36 

N° 05
Jaargang 33

Augustus 2021

REGELGEVING

Steeds strengere 

eisen voor de BENG 

en de MPG

p. 12

ENERGIE
Nieuwe eisen  

energieprestatie

p. 30

VERWARMING

Waterstof in de kerk

p. 34

Tarieven zijn per plaatsing en exclusief BTW

17- 20 
mei



VSK Beursmagazine 2022 (XL formaat)
1/1 pagina aflopend  265 x 370 mm  
 (+ 3 mm rondom voor afloop)
1/2 pagina liggend 245 x 170 mm (geen afloop)
1/2 pagina staand 120 x 349 mm (geen afloop)
1/4 pagina staand  120 x 170 mm (geen afloop)
1/4 pagina liggend  245 x   82 mm (geen afloop)

Beursplattegrond
Blokadvertentie 76 x 76 mm (geen afloop)

Gawalo / Installatie Journaal / RCC K&L / 
Warmtepompen
1/1 pagina  210 x 297 mm  
 (+ 3 mm rondom voor afloop)
1/2 pagina  185 x 132 mm (geen afloop)
1/4 pagina  staand    90 x 132 mm (geen afloop)
1/4 pagina liggend 185 x   64 mm (geen afloop)

Voorkeursplaatsingstoeslag
• Overeengekomen speciale plaats 25%
• Omslagpagina’s 2 en 3 50%
• Achterpagina 100%

Voor VSK:
Titel Verschijning Sluiting
Gawalo 10-05-2022 15-04-2022

Installatie Journaal 17-05-2022 25-04-2022

RCC K&L 17-05-2022 25-04-2022

Vakblad Warmtepompen 05-04-2022 15-03-2022

Voor en tijdens VSK:
Beursmagazine 06-05-2022 13-04-2022

Plattegrond 06-05-2022 06-04-2022

Na VSK:

Gawalo 14-06-2022 19-05-2022

Installatie Journaal 21-06-2022 30-05-2022

RCC K&L 14-06-2022 19-05-2022

Vakblad Warmtepompen 07-06-2022 13-05-2022

Oplage Beursmagazine: 13.000 ex.
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