Schoolfacilities
Schoolfacilities is een platform voor alles in het onderwijs wat niet
onderwijsinhoudelijk is; bedrijfsvoering, personeel, financiën, huisvesting,
schoonmaak, enzovoort. Het is een lerend en ontwikkelend netwerk voor
bestuurders en professionals en staat in verbinding met het werkveld via
een vakblad, een digitale nieuwsbrief, social media en (samen met
Bouwstenen voor Sociaal) netwerkbijeenkomsten.
Het vakblad
Het vakblad verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van ca. 4.200
exemplaren. De lezers zijn werkzaam binnen het PO, VO, MBO, HBO en
Universiteiten. Tevens ontvangen alle wethouders met onderwijs en/of
huisvesting in hun portefeuille het vakblad gratis in huis.
Lezers zijn College van Bestuur, Bovenschoolsbestuur PO, Directeur
(locatie), Controllers, Facilitair managers, Inkoopmanagers,
Vastgoed-/huisvestingsmanagers, Gebouwenbeheerders, Gemeenten,
bedrijven.
Mogelijkheden voor u
Naast een aantal redactionele artikelen rond een thema biedt Schoolfacilities de mogelijkheid voor betaalde
copy in de vorm van een artikel en/of advertentie (€ 1.450,- per pagina), input voor nieuw op de markt (€ 350,per artikel) en/of een bericht of advertorial in de digitale nieuwsbrief (€ 450,-). Voornoemde prijzen gelden
voor losse afspraken.
Voor kennispartners (€ 1.695,-) en een groter pakket aan afname, geldt een sterk gereduceerd tarief.
Kennispartners genieten daarnaast meer voordelen (logo in blad en op site, actiever betrokken bij activiteiten
in het netwerk, gezamenlijke ontwikkelactiviteiten, vrijkaart jaarbijeenkomst Bouwstenen).
Deadlines
Voor het vakblad gelden onderstaande deadlines. Tussen de vakbladen door verschijnen minimaal 2 digitale
nieuwsbrieven.
Nr.
3
4
1
2

Maand
Maart
Juni
September
November

Deadline
ma. 4 februari 2019
ma. 13 mei 2019
ma. 19 augustus 2019
ma. 21 oktober 2019

Verschijning
12 maart 2019
18 juni 2019
24 september 2019
26 november 2019

Redactioneel thema
School van de toekomst
Naar buiten
Nieuwe start
Hand in hand

Vragen en concrete aanbieding
Voor vragen en een gepaste aanbieding kunt u bellen met Schoolfacilities (033-2587160) of mailen naar
redactie@schoolfacilities.nl.

Voorbeeld partnerprogramma’s 2019

Partner

Partner +

Partner ++

Partner +++

Jaarabonnement vakblad

ja

ja

ja

ja

Logo in vakblad en op site

ja

ja

ja

Ja

Partnerpagina vakblad bij toerbeurt

ja

ja

ja

ja

Artikel /advertentie(s) in vakblad/jaar

-

2
pagina’s

4 pagina’s

6 pagina’s

Vermelding bijeenkomsten op website

ja

ja

ja

ja

Berichten in de nieuwsbrief

-

1 keer

2 keer

2 keer

Bericht via rubriek Nieuw op de markt

ja

ja

ja

ja

Vrijkaart Jaarbijeenkomst Bouwstenen

ja

ja

ja

ja

Tarief incl. korting ex BTW

€ 1695

€ 3.895

€ 6.200

€ 8.000

Losse activiteiten Schoolfacilities 2019

Tarief ex BTW

Vakblad: Jaarabonnement (4x per jaar, papier of digitaal)

€ 75/jaar

Vakblad: Artikel of advertentie 1/4 pg, 1/2 pg of 1 pg

€ 595, € 995, €1495

Vakblad: Reportage 2 pagina’s, uitgevoerd door
Schoolfacilities

€ 2500

Vakblad: Bericht in rubriek Nieuw op de Markt

€ 350

Nieuwsbrief: Bericht/Advertorial

€ 250/€ 450

Website: Banner 300 x 160 mm, 152 x 152 mm, 152 x 60 mm

€ 450, € 200, € 100 per
maand

Website: Whitepaper

€ 1495 voor 3 maanden

Overig: Ontwikkelactiviteit, bijeenkomst, publicatie, video/film

Op aanvraag

Een partnership kan iedere dag van het jaar ingaan. Partners van Schoolfacilities of Bouwstenen ontvangen 20% korting op bovenstaande
tarieven.

