Gids Monumenten Onderhoud & Restauratie
Hoe herken je een vakman?
Eigenaren en beheerders van monumentale gebouwen zijn meer dan ooit op zoek naar een
goede prijs/kwaliteit verhouding. Zij willen zien dat het bedrijf dat zij inhuren, begrijpt wat
er aan de hand is en wat er dus moet gebeuren. Zij zoeken een vakman die laat zien dat het
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probleem of de uitdaging van de eigenaar voor hem centraal staat.
Restauratie en onderhoud begint bij de vraag, niet bij de oplossing!
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kanselbijbels en orgels. Donatus is HOOFDPARTNER:
een betrokken specialist. Klein genoeg om u persoon

zijn. Groot genoeg om uw verzekeringsbelangen aan toe te vertrouwen. Samen met u z

’s-Hertogenbosch.

Verspreiding

Website voor offerte-aanvragen

in een oplage van 10.000 exemplaren verspreid onder:
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Bezoekers van het Erfgoed Event op 5-7 april 2017
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Gids Monumenten Onderhoud & Restauratie – bewaargids voor eigenaren en beheerders.

Gids Monumenten Onderhoud & Restauratie

Mediakaart

De Gids Monumenten – Onderhoud
& Restauratie is een uitgave van
Helderblauw bv.

Doelgroep
Beheerders en eigenaren van monumentale panden,

Helderblauw bv

Nederlandse gemeenten en provincies, afdelingen

Postbus 209

monumenten/leefomgeving. Beheerders van kerken.

3770 AE Barneveld

Bezoekers van de beurs Restauratie Vakdagen.

T 0342 712 512
E verkoop@helderblauw.nl
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I www.helderblauw.nl

10.000 exemplaren
Technische gegevens

KvK nr. 08178996

Verschijning

Formaat		

A5 staand

November 2016

Papier omslag

240 grams mat mc, eenzijdig

		

mat gelamineerd

Nabestellen

BTW nr. 8197.23.393.B01
Tarieven zijn excl. BTW.

Papier binnenwerk 135 grams mat mc

Tarieven gebaseerd op aanlevering

Geïnteresseerden kunnen de gids nabestellen

Afwerking

genaaid gebrocheerd

van compleet,

tegen betaling van € 12,95.

Druk		

full color

drukklaar aangeleverd materiaal.
Tarieven gelden voor één plaatsing.

Tarieven

Advertentie

1 pagina		

€ 695,00

De advertentie bestaat uit uw eigen pagina die wij

2 pagina’s

€ 1.150,00

volgens eigen ontwerp indelen. Er is vaste ruimte voor uw

Toeslag omslag

25%

contactgegevens en ca. 175 woorden tekst + 1 foto.

“De Gids Monumenten Onderhoud & Restauratie is een mooie

“Binnen een paar weken hadden wij al twee nieuwe opdrachten

gids met veel informatie. Bovendien erg handig door de namen en

dankzij deze gids!”

contactgegevens!”
Eigenaar van kasteel en landgoed in de Achterhoek

Michiel van Sprang, Glasatelier Hagemeier

