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ADVERTENTIES

 

 1/1 pagina  215 x 285 mm, bxh   Netto  € 850,00  

  + 5 mm afloop  

 

 2/1 pagina 430 x 285 mm, bxh  Netto  € 1.600,00

  + 5 mm afloop

DOELGROEP:

Organisatoren van vergaderingen, trainingen, congressen en evenementen bij de grotere en middelgrote bedrijven en branche organisaties 

van Nederland, pco’s en pmo’s, overheden, medische en farmaceutische bedrijven, educatieve instellingen, congresbureau’s 

en evenementenbureau’s.

 

 OPLAGE EN FREQUENTIE:

Verschijnt jaarlijks in een oplage van 7.200 exemplaren. De uitgave wordt via de uitgever ook los verkocht.

 

REDACTIONEEL CONCEPT:

De MEETINGS Locatie TOP 500 is samengesteld door de redactie van MEETINGS; het eerste en grootste vaktijdschrift voor de MICE-sector. 

Jaarlijks wordt gekeken, op basis van een aantal criteria, welke locaties in dit boek komen te staan. Een groot aantal locaties is verrijkt met 

foto’s – die zeggen immers meer dan duizend woorden. De redactie van MEETINGS vindt het belangrijk dat te zien is dat er zowel vergader-

locaties, trainingslocaties, evenementenlocaties en congreslocaties vertegenwoordigd zijn in de top. Verder geloven we ook in de kracht 

van alle regio’s. We merken dat locaties in minder dichtbevolkte provincies minder sterk vertegenwoordigd zijn. De redactie neemt deze 

daarom ook mee in de selectie. Het is dus geen adverteerdersindex, maar een overzicht van de 500 beste locaties van Nederland!

VERSCHIJNING:

Juni 2020

VOORKEURSPOSITIES

Cover-4 (achterpagina)  + 25%

Cover-2 of -3 (binnenkant)  + 15%

MEETINGS
®

LOCATIE TOP 500

Uw locatie staat vermeld in de MEETINGS Locatie TOP-500. Van harte gefeliciteerd met deze vermelding! Daarom bieden we u 

vrijblijvend de mogelijkheid aan om de standaardvermelding te verrijken met een fotopagina of een losse foto’s. Foto’s zeggen 

immers meer dan duizend woorden. Al uw potentiële klanten ontvangen dit jaarboek, en raken hierdoor getriggerd zich meer 

in uw locatie te verdiepen. Eventueel kunt u ook een advertentie plaatsen. Het al dan niet afnemen van extra promotie 

heeft geen invloed op de recensie die wij schrijven voor uw locatie als een van de beste 500 van Nederland.

Hele fotopagina 

€ 790 indien u kiest voor een combinatie met de 

basisclassificatie van de MEETINGSSTERREN.

€ 690 voor uitsluitend de fotopagina.

Dubbele fotopagina

€ 1.090 indien u kiest voor een combinatie met de 

basisclassificatie van de MEETINGSSTERREN.

€ 990 voor uitsluitend de dubbele fotopagina.

CORPUS CONGRESS CENTRE

•  Uniek gebouw

• Voor grote bijeenkomsten 

 of kleine meetings

• Industriële look & feel

• Centraal gelegen en goed 

bereikbaar

• Te combineren met de 

 ‘reis door de mens’

CORPUS Congress Centre  •  Willem Einthovenstraat 1  •  2342 BH Oegstgeest  •  T 071 - 75 10 200

info@corpuscongresscentre.nl  •  www.corpuscongresscentre.nl

Een hele pagina exposure met ca. 5-10 

foto’s en vijf USP’s van uw locatie en 

contactgegevens.

Een dubbele pagina exposure met ca. 

10-20 foto’s en vijf USP’s van uw locatie 

en contactgegevens.

FOTOPAGINA’S:

echt  •                                                                                                                T 030 - 295 58 81  •  events@jaarbeurs.nl  •  jaarbeurs.nl

JAARBEURS

Jaarbeurs  •  Jaarbeursplein 3521 AL Utrecht  •  Postbus 8500 3503 RM Utrecht  •                                                                                                                T 030 - 

JAARBEURS


