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De lichte bedrijfsvoertuigen, een markt in volle bloei!
De voorbije jaren hebben lichte bedrijfsvoertuigen een aanzienlijke evolutie doorgemaakt, zowel op stijlvlak als qua comfort,
functionaliteit, motoren, ophangingssystemen en onderstellen.
Die (r)evolutie onder de bedrijfsvoertuigen heeft er samen met het toegenomen aantal koetswerkversies en motoren voor
gezorgd dat professionele gebruikers voor een nog moeilijkere keuze komen te staan.
Ze worden geconfronteerd met een alsmaar ruimer aanbod en het is belangrijker dan ooit om precies dat voertuig te vinden
dat het beste aansluit bij hun gebruiksomstandigheden. Daarom is er Van & Business. Het is het enige Belgische magazine
dat volledig in het teken staat van voertuigen tot 7,9 ton.

Oplage: 39.350 exemplaren per nummer
Publicatie: co-editie link2fleet en Truck & Business

Bereik: België
Edities: Nl (60%) - FR (40%)
Redactie: team van gespecialiseerde journalisten en van multidisciplinaire experts
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Print

Pagina’s
• 1/3 quadri ............................................................ 1.990 EUR
• 1/2 quadri ............................................................ 2.905 EUR
• 1/1 quadri ............................................................ 4.690 EUR
Cover
• 4e cover ............................................................... 6.760 EUR
• 2e cover ............................................................... 6.275 EUR

Speciale formaten en andere opties
Offerte op aanvraag

Contact
n Marleen NEUKERMANS, Sales Director
E-mail: mneukermans@mmm.be
GSM: +32 (0) 496 50 91 54
n Fabian COHEN, Account manager
E-mail: fcohen@mmm.be
GSM: +32 (0) 495 290 365
n Patricia LAVERGNE, Sales Coordinator
E-mail: plavergne@mmm.be
TEL: +32 (0) 4 387 87 87

1/3 pagina A4
185 x 85 mm

1/2 pagina A4
185 x 125 mm

90 x 272 mm

Print

TECHNISCHE INLICHTINGEN

1/2 pagina A4

TARIEVEN

1 pagina A4
210 x 297 mm
+ snijrand
5 mm

Formaat
(lxh) 210 x 297 mm (A4) PDF bestand 100% hoge resolutie.
Levering van het materiaal: volgens planning.

Levering van het materiaal
Te versturen naar Patricia Lavergne (plavergne@mmm.be).
Voorwaarden
Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn te vinden op www.mmm.com/advertising.
Annulaties
Minimum 3 weken voor publicatie. Het annulatierecht van een bestelling of een inlassingsorder houdt ontegensprekelijk het
betalen in van 50 % van het voorziene bedrag voor deze bestelling.

