Mediakaart 2023
Studiedag | TEO | Online
Bereik en doelgroep

Vecon heeft een ledenbestand van meer dan 2.000 leden binnen vo, vmbo en nu ook steeds
meer het mbo. Daarnaast wordt het tijdschrift vaak gedeeld binnen onderwijsorganisaties
en lerarenopleidingen.

Mediamogelijkheden
•
•
•
•
•

Tijdschrift voor Economisch Onderwijs
website
digitale nieuwsbrief
studiedagen
rond de examens zijn er besprekingen in het land en fora op de website

Studiedag met de informatiemarkt van onze partners, diverse workshops en de ALV.
•
•
•

jaarlijks evenement
bezoekers zijn werkzaam binnen het vo, mbo en vmbo
gemiddeld 350 deelnemers

Standaardtarief is voor één tafel en catering voor twee personen:
• tarief voor stand op aanvraag
• materiaal in informatietas: €275,- (materiaal van tevoren aanleveren)
Meerprijs meerdere stands in overleg.
Promotiemateriaal kan ook via ons worden verzorgd (banners, drukwerk, etc).

Tijdschrift TEO
•
•

6 edities per jaar
15% toeslag voor hart- omslagpagina’s

Adverteren in het magazine
• volledige pagina
• halve agina
• kwart pagina

178 x 260 mm
178 x 130 mm
89 x 65 mm
TEO
2023

Specificaties:
• geen snijlijnen
• 300 PPI/DPI
• font in contouren
• PDF bestand
Inlegblad
Een bijlage insteken bij TEO kost € 880,Vraag naar de voorwaarden.

Editie
2
3
4
5
6

1x €880,1x €560,1x €360,-

3x €700,3x €450,3x €280,-

Deadline
aanleveren
advertenties
07-febr-23
11-apr-23
13-jun-23
22-aug-23
17-okt-23

www.vecon.nl

6x €600,6x €400,6x €240,-

Website
De VECON-website wordt ruim 50.000 keer per jaar geraadpleegd.
De rubriek Methoden en Leermiddelen werd het afgelopen jaar 4.500 maal
geraadpleegd.

Kennisbank
•
•
•

vermelding bij externe organisaties
eigen pagina; wie zijn we, wat doen we, wat kunnen/willen we betekenen voor het onderwijs in de economische
vakken
link naar de eigen website en mogelijk andere links, naar bijv. materiaal

Lesmethode
•
•
•
•
•

vermelding bij lesmethode
pagina met eigen opstelling
informatie, links, etc.
vermeldingsperiode één kwartaal: €300,vermeldingsperiode per jaar:
€900,-

Advertentieslider met link

Er rouleren drie advertenties, maximaal 3 maanden.
Link toegestaan | verhouding 4 : 2,5 | Minimaal 330px in de breedte | 72/300PPI
• 1 Maand €300,• 2 Maand €500,• 3 maand €650,-

Agenda
•
•

wanneer er een zeer beperkt bedrag betaald moet worden is de vermelding in de agenda gratis
losse items kosten in principe het bedrag van de bijeenkomst zelf

•

aanleveren: zie huidige agenda items op onze website: titel, soort evenement, tekst en eventueel een plaatje

Nieuwsitems
•
•

nieuws dat interessant is voor onze leden
Vecon bepaalt of het aangeleverde item geplaatst zal worden

•

aanleveren: titel | samenvatting | tekst | eventueel een plaatje

Online niewsbrief
•
•

2.000 adressen
6 edities per jaar

Specificaties
• beknopte tekst
• 500 tekens incl. spaties en kop
• foto’s in JPG formaat op 150/300PPI

Bent u geïnteresseerd?
Of wilt u de mogelijkheden bespreken?
Neem contact op met Gert-Jan de Boer.
06-42717964 of mail naar relatiebeheer@vecon.nl.

