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www.stedelijk-interieur.com

Het platform voor een gezonde openbare ruimte

Producten

Stedelijk Interieur is hét platform voor professionals die zich bezighouden met het

SI Magazine:
4 uitgaven per jaar
12.000 lezers per editie

realiseren van een gezonde openbare ruimte. Deze vaktitel richt zich op professionals werkzaam in beleid, ontwerp en beheer. Zij zijn altijd op zoek naar de integrale
oplossingen voor de openbare ruimte in relatie tot het sociale domein en de groen
sector. En daarbij staan de gebruikers van de openbare ruimte altijd centraal. Via
verschillende kanalen biedt Stedelijk Interieur een diversiteit aan artikelen, interviews, praktijkvoorbeelden, achtergrondverhalen, opinies en productnieuws.

Wie bereiken wij?
Stedelijk Interieur bereikt professionals die dagelijks bezig zijn met de openbare ruimte
en werken bij gemeenten op meerdere afdelingen, ontwerpers, landschapsarchitecten,

SI Specials:
2 uitgaven per jaar (gemiddeld)
SI Nieuwsbrief:
20 nieuwsbrieven en dagelijkse
berichtgeving via Twitter

10.700 abonnees

adviseurs. Stedelijk Interieur heeft een strategische samenwerking met de NVTL en

SI Congres:
1 congres per jaar

Stichting Steenbreek en al deze leden hebben een abonnement.

Gaststad wisselt jaarlijks (Hilversum 2022)

toeleveranciers, vastgoedbedrijven, fabrikanten, corporaties, kennisinstellingen en

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Om kennis te kunnen vergaren en met elkaar te delen worden voor Stedelijk Interieur
jaarlijks verschillende communicatiemiddelen, producten en events vervaardigd en
ontwikkeld. Met deze crossmediale aanpak kunnen wij op verschillende manieren een
grote doelgroep bereiken. Uw doelgroep! Wilt u uw product, bedrijf en/of project bij
deze doelgroep onder de aandacht brengen, dan komen wij graag met u in gesprek.
Van een abonnement op het vakblad, verschillende advertenties in het magazine,
website en nieuwsbrief naar een aanpak met contentmarketing, een podium tijdens
één van de Stedelijk Interieur evenementen, het jaarlijks congres, meerdaagse studiereis naar een Europese stad of het maken van een Stedelijk Interieur Special op

175 professionals

SI Reis:
1 Studiereis per jaar
30 bezoekers (gemiddeld)
SI Events:
3 Events fysiek/online per jaar
SI Award:
1 Beste Openbare ruimte Award
SI Partner:

maat die uw naam draagt en/of thema onder het voetlicht brengt. En nog veel beter,
een combinatie van deze mogelijkheden.

Geïnteresseerd?
Technische gegevens aanleveren 1/1 advertentie*
ELBA\REC heeft alle onderdelen van alle bladen gestandaardiseerd en zijn de opgegeven technische gegevens en tarieven gelijk voor alle magazines. Voor tarieven en
mogelijkheden via de digitale kanalen van ELBA\REC, kunt u een specifieke aanvraag

Kleur: CMYK
Aanlevering: Cpdf
* Andere formaten zijn mogelijk

Wendy Louwen
033 87 00 100
w.louwen@elba-rec.nl

Uitgever

doen en helpen wij u verder.
Algemeen: Resolutie: 300 dpi

Neem contact op met

Formaat: 205 x 275 mm (b x h)
excl. 3 mm afloop
Tarief: € 1.950,- excl. media bureaukorting

ELBA\REC
Edgar van Eekelen
Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
info@elba-rec.nl

ELBA\REC is een media en communicatiebedrijf dat u zowel creatief als inhoudelijk kunnen adviseren rond uw profilering en positionering. Dit doen we met de inzet van onze vak media, ontwikkelen van communicatie middelen, bieden van content marketing en
inzetten van onze data producten. En daarmee garanderen wij u de juiste zichtbaarheid bij de juiste doelgroepen.

