Mediafiche 2019
Bladprofiel
Ruimte legt zich toe op theorie en beleid in de wereld van de ruimtelijke planning, met
sterke praktijkvoorbeelden in binnen- en buitenland. Het magazine heeft ook oog voor
ruimtelijke aspecten van aanverwante sectoren: economie, mobiliteit, architectuur,
vastgoed, toerisme, natuur, landbouw, publiek domein, woonbeleid, landschapsarchitectuur.
Lezersprofiel

Praktische info

Het magazine Ruimte richt zich op ruimtelijk planners, architecten, stedenbouwkundigen, gemeentelijke ambtenaren, overheden
en iedereen met interesse in ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Door de hoogstaande en specifieke redactionele inhoud, aangevuld met prachtige foto’s, tekeningen en plannen, is Ruimte een
echt collector’s item.

Verschijnt 4 x per jaar
Oplage: 1.200 ex. per post
Het magazine wordt eveneens te koop aangeboden via het digitale
platform OmgevingConnect (Uitgeverij Vanden Broele)
■ nederlandstalig
■ 88 pagina’s
■ high-level uitgave
■ verdeling: via abonnement (95 euro), ledenabonnement (115
euro) en losse verkoop (30 euro, incl. 5 euro verzendkosten)

Uitgever

Thema’s

Ruimte wordt uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning (VRP vzw).

■
■
■

VRP wil een breed draagvlak creëren voor kwaliteit en duurzaamheid in het vakgebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw. De
vereniging organiseert daarvoor lezingen, debatten, colloquia,
denktanks en geeft een eigen magazine uit: Ruimte.
VRP fungeert eveneens als ontmoetingsplaats, platform en aanspreekpunt voor stedenbouwkundigen en planologen.

■

april: Gebiedsgerichte werking
juni: Tuinen
september: Zorg
december: De nomadische ruimte

Doorblader hier alle edities van ruimte:
http://www.vrp.be/nl/voorbije-edities/
vrp.be

VRPvzw
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Tarieven 2019 in euro (excl. btw)
FORMAAT ADVERTENTIE

Technische specificaties voor het
aanleveren van advertenties

PRIJS

u

2.450 euro

Certified, hoge resolutie pdf (300 dpi)
Gebruikte beelden en illustraties hebben
een minimum resolutie van 300 dpi

u

cover 3

2.255 euro

Alle gebruikte lettertypen bijsluiten in de pdf

u

losse bijlage < 25 gr (incl. technische kosten)

2.120 euro

Steunkleuren omzetten naar cmyk bij het aanmaken van de pdf

1/1

1.960 euro

u

1/2 liggend

1.175 euro

u

cover 2

u
u

u

Formaten

Verschijnings- en reservatiedata 2019
EDITIE

VERSCHIJNING

RESERVATIE

u

MATERIAAL

41 (maart)

29 maart 2019

27 dec 2017

25 feb 2019

42 (juni)

21 juni 2019

15 feb 2019

13 mei 2019

43 (september)

27 sept 2019

17 juni 2019

23 aug 2019

44 (december)

20 dec 2019

17 sept 2019

15 nov 2019
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Het materiaal te bezorgen via e-mail (max. 10 Mb) aan info@vrp.be
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Damplein 27, 2060 Antwerpen

03 201 59 00

vrp.be

info@vrp.be

