[job] Advertenties

: Online

: Print

: Ad valvas

: Op maat

Contact
+32 16 910 910
Kolonel Begaultlaan 1A/51
3012 Leuven
www.prevent.be
customer@prevent.be

[job] Advertenties
: Online
www.prevent.be

preventNews

preventMail

Inhoud

Inhoud

Inhoud

De site van prevent bevat een uitgebreide kennisdatabank
met online artikelen uit de tijdschriften preventActua, 		
preventFocus, preventMemo en preventActio alsook een reeks
praktische documenten en tools voor preventie-experten.

preventNews is een maandelijkse elektronische nieuwsbrief
met nieuws over de producten en diensten van prevent en
actualiteiten.

preventMail is een elektronische nieuwsbrief die wekelijks
attendeert op de nieuwe wetgeving en actuele nieuwtjes uit
binnen- en buitenland.

Doelgroep

Doelgroep

Met een advertentie in preventNews richt u zich tot een
breed publiek van geïnteresseerden die op zoek zijn naar
richtsnoeren, hulpmiddelen en adviezen om een gezonde en
veilige werkplek te creëren.

Met een advertentie is preventMail bereikt u een ruime
doelgroep van abonnees - preventieadviseurs en andere
deskundigen in het domein van preventie en bescherming op
het werk.

Praktisch

Praktisch

preventNews is een gratis nieuwsbrief.

preventMail verschijnt 1 x per week in het Nederlands en het
Frans.

Het kennisgedeelte is voorbehouden voor abonnees, het
corporate deel met de advertenties is vrij toegankelijk.
De site is online in het Nederlands en Frans.
Doelgroep
Met een jobadvertentie op www.prevent.be bereikt u een ruim
publiek: bedrijfsleiders, preventiedeskundigen, comitéleden
en adviseurs inzake preventie, gezondheidspromotie en
re-integratie.
Praktisch
•
•

Uw advertentie blijft 1 week of langer staan, afhankelijk
van uw keuze.
Gebruikers van de site kunnen doorklikken naar uw
website.

preventNews verschijnt 10 x per jaar in het Nederlands en het
Frans.

[job] Advertenties
: Print

: Ad valvas

: Op maat

preventAcademy organiseert door de overheid erkende opleidingen tot preventieadviseurs, veiligheidscoördinator tijdelijke
of mobiele bouwplaatsen, milieucoördinator en praktijkgerichte opleidingen voor disability managers, adviseurs ergonomie en arbeidshygiëne alsook talrijke bijscholingscursussen
en seminaries.

Adverteerders die regelmatig een jobadvertentie willen
plaatsen hebben voordeel bij een contract om aantrekkelijke
tarieven af te spreken.

preventFocus
Inhoud
Het tijdschrift preventFocus brengt achtergrondinformatie over
preventie en bescherming op het werk op een toegankelijke,
praktische en gevarieerde manier: toelichting bij wetgeving,
reportages, praktische artikels, bespreking van studies,
rapporten en onderzoeken, opiniestukjes, interviews,...
Doelgroep
Met een jobadvertentie in preventFocus bereikt u alle abonnees van het tijdschrift, met name deskundigen in bedrijven en organisaties die een actieve rol spelen in preventie,
gezondheidspromotie en re-integratie.
Praktisch
preventFocus verschijnt 10 x per jaar in het Nederlands en het
Frans.

Uw jobadvertentie verschijnt op de valvas van de
preventAcademy (flatscreen).

Graag zowel adverteren in preventFocus als online. 		
Verschillende combinaties zijn mogelijk. Neem hiervoor
contact op met customer@prevent.be, tel 016 910 910.

Tarieven [job] advertenties 2020
Alle prijzen zijn exclusief 21% btw

: Online
Publicatie (nl + fr)					
1 week online		
2 weken online		
4 weken online
									2 x preventMail		4 x preventMail
													1 x preventNews
www.prevent.be + facebook				
€ 410,00
www.prevent.be + facebook + preventMail						€ 1000,00
www.prevent.be + facebook + preventMail + preventNews							

€ 1430,00

										

: Print

: Ad valvas

Print (nl + fr)
		

€ 150,00 per week

Formaat				Afbeelding			Zwart/wit		Quadri
65 x 174 mm
1/4									€
530, 00		 € 660,00
85 x 130 mm

1/4

1/4

85 x 265 mm

1/2									€
940,00		
174 x 130 mm

1/2

€ 1170,00

1/2

174 x 265 mm

1/1									€ 1350,00		€ 1680,00					

1/1

