
Isolatie

Neem contact op met Aafje Visscher, 088 584 06 11.   
Of mail naar aafjevisscher@vakmedianet.nl.

Heel Nederland Nul op de Meter? Dan moeten we heel goed nadenken over thermische 
isolatie. En dat is precies waar we het over gaan hebben in deze Cobouw Special Isolatie. 
Hoe kunnen we die enorme isolatie-opgave eff iciënt aanpakken? Welke producten hebben 
de grootste thermische, milieutechnische en logistieke voordelen? En in hoeverre heeft  die 
dikke jas invloed op het aanzicht en comfort van het gebouw? Met praktijkvoorbeelden 
worden de laatste ontwikkelingen in beeld gebracht.

De open delen van de gevel (en dak) hebben zo hun eigen isolatie-eisen: ramen, deuren en 
ventilatie-openingen dragen signifi cant bij aan het energielabel van een gebouw. Wat speelt 
er in de gevelindustrie? Wat wordt de nieuwe norm: dubbel glas, driedubbel glas, zo klein 
mogelijke ramen op zuid? Een volledig beglaasde gevel op noord? Hoe halen we licht en
lucht op verantwoorde wijze door die super-geïsoleerde schil? De redactie gaat op zoek 
naar voorbeelden en verhalen.

Bereik: Cobouw print bereikt circa 10.000 
lezers, Cobouw.nl bereikt 155.000 unieke 
bezoekers per maand. Cobouw is daar-
mee de grootste portal voor de bouw. 
Cobouw Special Isolatie wordt ook 
gepubli ceerd op Cobouw.nl en in 
de Cobouw-app. 

Extra hoge oplage: Cobouw Special 
Isolatie wordt ook verzonden aan de 
abonnees van de Architect en uitgedeeld
tijdens de Dutch Green Building Week 
(25 – 29 september 2017).
Traff ic naar uw website: Je presentatie 
of verhaal op Cobouw.nl bevat een link 
naar je website. 

Nieuwsbrieven: Cobouw Specials 
worden ondersteund door twee digitale 
thema-nieuwsbrieven.  
Multimediaal: Cobouw biedt je 
multimediale communicatiemogelijk-
heden op maat. 

Jouw voordelen

Special

Cobouw Special Isolatie verschijnt op 14 december 2017, 
sluit voor advertenties op 30 november 2017.
1/1 pagina full colour 240x340 mm  € 5.450,- 
1/2 pagina full colour 240x166 mm + 1 advertorial themanieuwsbrief € 2.950,- 
1/4 pagina full colour 118 x 166 mm  € 1.800,-
1/8 pagina full colour 118 x 81 mm  € 1.350,-
Toeslag advertorial  € 750,-
Banner (970x250 of 300x250)  € 1.250,-
Voor een periode van 12 maanden roulerend op de Cobouw.nl themapagina 

Advertorial (titel, max. 200 tekens tekst, afbeelding en url)  € 1.250,-
Voor een periode van 12 maanden roulerend op de Cobouw.nl themapagina 

Specifi caties

Heb jij ook een verhaal hierover te vertellen? Laat het 
ons weten!

Reserveer nu 
jouw plek in 

de Cobouw 
Special Isolatie.

www.Cobouw.nl

Interesse in deelname?

Extra bij 1/1 pagina: Sponsored Content 

Artikel op Cobouw.nl + 20.000 views 

themasponsoring op Cobouw.nl 

+ 1 advertorial themanieuwsbrief 


