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SPECIALE BIJLAGE EUROPORT 2019
Door een unieke samenwerking tussen Schuttevaer, Nieuwsblad Transport, Mainport Magazine

en SWZ Maritime maken we het nu voor u mogelijk om uw bedrijf, product of dienst optimaal onder de aan-
dacht te brengen rondom de maritieme vakbeurs Europort 2019 (5 - 8 november) in Ahoy Rotterdam.

Deze vier titels worden uitgegeven door Promedia Group en richten zich 
in hoofdzaak op de sectoren:

maritiem en maritieme techniek  |  havens  |  logistiek  |  transport

EXTRA OPLAGE 
15.000 exemplaren

VERSCHIJNING

vrijdag 25 oktober SWZ Maritime
donderdag 31 oktober Nieuwsblad Transport
vrijdag 1 november Schuttevaer
vrijdag 1 november Mainport Magazine

De bijlage zal tevens tijdens Europort 2019 op locatie worden verspreid.

ADVERTEREN    

1/8 pagina (bxh 132x92 mm)  
€ 385,-

1/4 pagina (bxh 132x189 mm) + logo op de beursplattegrond* 
€ 585,-

1/2 pagina (bxh 132x382 mm) + logo op de beursplattegrond* +  productnieuws** 
(200 woorden, beeld door u aan te leveren) 
€ 1.050,-

1/1 pagina (bxh 266x382 mm) + logo op de beursplattegrond* + productnieuws**
(400 woorden, beeld door u aan te leveren) 
€ 1.950,-

* Bedrijven die niet exposeren op de beurs, maar zich wel wensen te profileren in
deze editie, krijgen bij hun logo de vermelding “supported by”.

** Laat een ervaren redacteur het productnieuws voor u verzorgen. De meerprijs 
hiervoor bedraagt € 200,-. 

www.promedia.nl



HAAL MEER UIT EUROPORT 2019
Meer exposure voor uw bedrijf, product of dienst tijdens én na Europort 2019.

VIDEO-BEDRIJFSINTERVIEW

Video heeft een hoge attentiewaarde en is daarmee een krachtig instrument 
om uw bedrijf, product en/of dienst snel onder de aandacht van een groot 
publiek te brengen. 

Tijdens Europort 2019 wordt u op uw eigen stand bezocht voor uw bedrijfs-
interview. De eindmontage (circa 90 sec.) zal een week lang integraal online 
geplaatst worden op de homepages van Schuttevaer, Nieuwsblad Transport, 
Mainport Magazine en SWZ Maritime.

Tevens ontvangt u het videobestand voor plaatsing op uw eigen website en 
links vanuit uw social media.

Video-bedrijfsinterview + eindmontage: € 750,-

NETWERKBORREL

Praat bij met uw relaties of maak kennis met nieuwe contacten in de sector. 
De netwerkborrel op de expovloer van Europort 2019 is de ideale gelegenheid 
om in een ontspannen setting in contact te komen met de markt.

De borrel zal plaatsvinden op woensdag 6 november op stand 4.109 (nadere 
informatie volgt). 

Deelnemers zijn automatisch sponsor van de netwerkborrel en zullen ook als 
zodanig worden vermeld. 
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