
PARKEER24 is hét informatieplatform voor parkeervraagstukken in Nederland. Parkeerspecialisten, be-
stuurders en ambtenaren, adviseurs, wetenschappers en toeleveranciers delen er kennis rond innova-
ties, technologische ontwikkelingen, beleidsmatige vraagstukken. PARKEER24 gaat de diepte in voor de 
parkeerspecialist én verbindt parkeren met vraagstukken op het gebied van onder andere bereikbaar-
heid, stedelijke ontwikkeling en retail.

Recent onderzoek bevestigt de sterke positie die PARKEER24 heeft opgebouwd in de afgelopen jaren:

3 Ruim 20.000 professionals delen kennis en inspireren elkaar via magazine, website, e-mailnieuwsbrieven en social 

 media.

3 Lezers waarderen Parkeer24 gemiddeld met een 7,7.

3 Van de lezers is 79% betrokken of zelfs beslisser bij aankoopbeslissingen en heeft 38% een leidinggevende functie.

3 Ruim 65% ziet advertenties, product- en projectinformatie als waardevol instrument bij hun aankoopbeslissingen.
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GEWAARDEERDE FORMULE

De deskundige redactie van PARKEER24 biedt, in nauwe samen-

werking met haar externe Adviesraad, inspiratie en houvast voor 

zowel de parkeerprofessional als mensen die incidenteel met 

parkeervraagstukken te maken hebben. 

•  Diepgang, interviews en achtergronden vinden de lezers in het 

tweemaandelijkse magazine

•  Discussies vinden volop plaats in de actieve LinkedIn groep van 

PARKEER24

•  Nieuws en actualiteiten worden door de redactie via de web-

site en de e-mailnieuwsbrief gefilterd, waar nodig voorzien van 

commentaar en verspreid.

•  Innovaties, projecten, producten en leveranciers worden 24/7 

op de website gepresenteerd. En bezoekers van het Acquire 

online platform worden als vanzelf naar gerelateerde artikelen 

en onderwerpen geleid op het gebied van verkeer, steden-

bouw en openbare ruimte.

•  Interactieve kennisuitwisseling vindt plaats tijdens de  

PARKEER24 bijeenkomsten.

Lezers waarderen de inhoud van het magazine gemiddeld met 

een 7,7 en besteden binnen een week na ontvangst van het maga-

zine gemiddeld 30 minuten aan elke editie. 

BRANCHE

Gemeente – bestuur  2%

Gemeente – beleid   14%

Gemeente – beheer   15%

Provincie    2%

Rijk    2%

Kennisinstituut   3%

Advies/ingenieursbureau  21%

Leveranciers   14%

Vastgoed/projectontwikkeling 6%

Exploitant   9%

Overig    12%

PARKEREN: DÉ FACTOR VOOR BEREIKBARE,  
AANTREKKELIJKE EN SUCCESVOLLE STEDEN EN REGIO’S

PARKEER24 is het grootste, onafhankelijke informatieplatform van Nederland waar iedere parkeerpro-
fessional kennis haalt, etaleert, vergaart en deelt via magazines, websites, de LinkedIn-groep, email-
nieuwsbrieven, het jaarcongres en meer. Daarnaast is PARKEER24 ook een waardevolle informatiebron 
voor professionals uit aanpalende sectoren als verkeerskunde, stedenbouw, economie en ruimte. Een 
groot aantal toeleveranciers en dienstverleners maakt bij hun marketing- en advertentiebeleid op di-
verse manieren gebruik van het bereik en de autoriteit van het PARKEER24 platform.
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PROFIEL

78%  heeft minimaal Hbo-niveau opleiding genoten

 38% heeft een leidinggevende functie

79%  is (deels) beslissingsbevoegd bij nieuwe aankopen of  

uitgaven

65%  ziet advertenties, productinformatie als waardevolle bron om 

zich te oriënteren of hun aankoop-proces er op te baseren
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BEREIK UW DOELGROEP



UW MARKETINGINSTRUMENT BIJ UITSTEK

Uit onderzoek blijkt opnieuw: PARKEER24 wordt écht gelezen door uw doelgroep. En dat maakt het tot 
een interessant en onderscheidend medium om uw communicatiedoelstellingen mee te realiseren. 

PRINT MOGELIJKHEDEN

Het magazine biedt diverse advertentiemogelijkheden waarmee u invulling kunt geven aan uw corporate-, product- of arbeidsmarktdoel-

stellingen.

3 Advertenties als 1/1, 1/2 of 1/4 pagina

3 Exclusieve coverposities

3 Advertorials 

3 Bijsluiters

ONLINE MOGELIJKHEDEN

De website www.parkeer24.nl biedt diverse mogelijkheden om uw organisatie en activiteiten te presenteren om uw bekendheid te 

verhogen en leads te genereren:

3 Rectanglebanner-positie op elke websitepagina

3 Advertorial of banner in de nieuwsbrief

3  Een ‘Bedrijfslidmaatschap PRO’ inclusief onder meer een eigen bedrijfspagina, vermelding bij relevante artikelen en credits om zelf 

artikelen te publiceren

3 Whitepapers om leads te genereren op basis van een kennisdocument

MEER DAN 30.000 MULTIMEDIAAL BEREIK

De oplage van PARKEER24 Magazine is 5.000 exemplaren. De meeleesfactor 4,0, waardoor het totale bereik van het magazine 20.000 

groot is. Gecombineerd met het bereik van de website (6.000 uniek per maand) en de e-mailnieuwsbrief (oplage: 3.500) en sociale media 

(1.400 leden of volgers) realiseert Parkeer24 een marktdekkend bereik.

DIRECT IN CONTACT MET UW DOELGROEP

PARKEER24 organiseert jaarlijks een aantal evenementen en bijeenkomsten waar partners direct in gesprek kunnen gaan met hun doel-

groep, zoals: het PARKEER24 jaarcongres waar een dag lang kennis, visies en ervaringen worden gedeeld en de belangrijkste onderwer-

pen van vandaag én morgen worden besproken. Daarnaast kan Parkeer24 masterclasses organiseren als blijkt dat een actueel onder-

werp aandacht verdient. 
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ALLES VOOR U OP EEN RIJ

BEREIK

Oplage magazine: 5.000 exemplaren

Meeleesfactor: 4

Bereik magazine: 20.000

www.pakeer24.nl 6.000 unieke bezoekers per maand

Bereik e-mailnieuwsbrief: 3.500 e-mailnieuwsbrieven per week

Bereik @parkeer24 650 volgers

Linkedin/parkeer24 720 leden

VERSCHIJNINGSTABEL 2017

Editie Thema Deadline advertenties Verschijningsdatum

1 Parkeren en ziekenhuizen

Patiënten, personeel, ambulances en leveranciers gebruiken 

uiteenlopende vervoersmiddelen. Welke vraagstukken en ontwik-

kelingen zijn er bij de zorgstellingen als het gaat om mobiliteit en 

parkeren? 

24 februari 17 maart

2 Parkeren en wonen 

Parkeren in de stad blijft een uitdaging. Er is een tekort aan ruimte. 

Welke vraagstukken en oplossingen zijn er en hoe werkt dat dan? 

24 april 5 mei

3 Parkeren en retail 

Een aantrekkelijke binnenstad die goed bereikbaar is en waar de 

consument graag komt én lang blijft; dat is het streven van veel 

steden. Welke rol speelt parkeren hierin en hoe kunnen verschil-

lende stakeholders bijdragen aan het gezamenlijke doel; een 

aantrekkelijke binnenstad?

9 juni 30 juni

4 Parkeren en bedrijventerreinen 

Hoe houden we de bedrijventerreinen toegankelijk? Wat te doen 

met uitwijkgedrag? En in het weekend en ’s avonds staan de terrei-

nen leeg; welke innovaties en projecten laten zien dat er mogelijk-

heden zijn om hier verandering in te brengen?

8 september 29 september

5 Parkeren en de keten 

Parkeren is een essentieel onderdeel van mobiliteit. Overstappen 

van auto naar fiets of OV wordt gepromoot om zo doelstelling op 

het gebied van bereikbaarheid, milieu en doorstromingen te berei-

ken. Welke rol is hierin voor de parkeerwereld weggelegd?

27 oktober 17 november



TARIEVEN MAGAZINE

Magazine 1x 3x 6x

1/1 pagina € 1.900,- € 1.800,- €  1.700,-

1/2 pagina €   1.025,- €   950,- €   875,-

1/4 pagina €   570,- €   515,- €   465,-

TARIEVEN ONLINE

Advertorial e-mailnieuwsbrief €   355,- per plaatsing

Banner e-mailnieuwsbrief €   260,- per plaatsing

Rectangle banner €   360,- per maand

Bedrijfslidmaatshap PRO €   425,- per jaar

Whitepapers €   1.540,- eenmalig

AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES

Formaat Zetspiegel in mm Aflopend adverteren in mm

1/1 pagina 190 x 272 210  x 297  (3 mm afsnede aan alle zijden toevoegen)

1/2 pagina liggend 190 x 132 210  x  145  (+ 3 mm)

1/2 pagina staand 90 x 272 100 x 297 (+ 3 mm)

1/4 pagina staand 90 x 132 1/4 geen bladspiegel

1/4 pagina liggend 190 x 64 1/4 geen bladspiegel

Advertenties dienen aangeleverd te worden als certified-pdf, minimaal 300dpi

AANLEVERSPECIFICATIES ONLINE

Advertorials in  

de e-mailnieuwsbrief

De advertorial bestaat uit een titel van maximaal 45 tekens (incl. spaties), een bodytekst van maximaal 

360 tekens (incl spaties), een doorlinktekst van maximaal 45 tekens (incl. spaties), een afbeelding (gif 

of jpg van 264 x 150 pixels) en de link waar u naar toe wilt linken. 

Banner in  

de e-mailnieuwsbrief

De banner wordt in de e-mailnieuwsbrief geplaatst. U dient een afbeelding (125 x 95 pixels) en een url 

waar u naar toe wilt linken aan te leveren.

Rectangle Banner op  

de website

Voor de Rectangle banner dient u een gif-bestand aan te leveren van 336 x 280 pixels en maximaal 

30kb + url.

Leaderboard Voor de leaderboard dient u een gif-bestand of jpeg aan te leveren van 728 x 90 pixels en maximaal 

100kb + url.

Heeft u vragen over de aanleverspecificaties? Neem dan contact op met onze Traffic afdeling via traffic@acquiremedia.nl of bel 038-

4606384.

ALLES VOOR U OP EEN RIJ
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INHOUDSOPGAVE

PAGINA 10-31 CUSTOMER JOURNEY

Iedere reis begint aan de keukentafel. De ‘customer journey’ wint aan populariteit. Hoe 

ziet de customer journey van de parkeerder er uit, wie en wat spelen daar een rol in, wat 

is van invloed op de customer experience en wie heeft daar invloed op?

In de komende editie van PARKEER24 magazine – nummer 5 – vindt 

u de volgende special: PARKEERBEHEER

Wanneer is parkeerbeheer effectief en/of efficiënt? Welke tools kunt u 

inzetten? En is effectief of efficiënt parkeerbeheer tailormade of eenvoudig 

te kopiëren naar andere locaties?

Zelf een  bijdrage leveren? Dat kan. Mail naar erna@acquirepublishing.nl 

PARKEER24special

€

(BEDRIJFS)NIEUWS

I
ntercodam Infra, bekend als leverancier van prefab drempels als de Gumatec en Gumacon, heeft 

tijdens de Intertraffic 2016 twee nieuwe drempeltypen geïntroduceerd: de Easy Stop en de Easy 

Slow. De Easy Stop, met een hoogte van 75 millimeter, kunt u eenvoudig toepassen in overdekte 

parkeergarages en openbare parkeerplaatsen waar maximaal 2,5 tot 5 kilometer per uur (stap-

voets) mag worden gereden. De Easy Slow is een prefab drempel met een hoogte van 55 millimeter, 

geschikt voor snelheden van maximaal 5 tot 10 kilometer per uur. 

ABSORBEERT GELUID EN TRILLINGEN

De Easy Stop en Easy Slow zijn vervaardigd uit gerecycled rubber met een toplaag van gevulkaniseerd Virgin 

rubber, zodat u een zeer lange levensduur van uw project kunt garanderen. Tegelijkertijd bevatten ze een zacht-

heid die slijtage tegengaat en bescherming biedt tegen inzakken in de asfaltondergrond. Dankzij deze zacht-

heid zijn de drempels bovendien zeer gebruiksvriendelijk, zowel voor gebruikers als de omgeving. Zo veroorza-

ken ze minder trillingen, waardoor auto’s minder worden belast en zorgen ze voor absorptie van straatgeluid. 

KLEURVASTE TOPLAAG

Met de Easy Stop en de Easy Slow behoudt uw project een blijvende, kwalitatieve uitstraling, zelfs na sterke 

slijtage. De toplaag (> 1centimeter) is namelijk uitgevoerd in door-en-door gekleurd, gevulkaniseerd rubber, 

waardoor deze UV-bestendig en kleurvast is. Dankzij de toepassing van 3M reflecterend tape zijn de drempels 

ook in het donker goed zichtbaar. Bovendien zijn de Easy Slow en Easy Stop leverbaar in diverse kleuren en 

afmetingen, zodat voor elk project een passende oplossing mogelijk is. Alle drempels in het assortiment van 

Intercodam Infra voldoen uiteraard aan de nieuwe REACH-eisen van 2016 en zijn volkomen milieuvriendelijk.

DUURZAME, GELUIDSABSORBERENDE  

VERKEERSDREMPELS

MEER WETEN EN/OF RESERVEREN?

Neem dan contact op met een van de accountmanagers. Zij gaan graag met u in gesprek om op basis van doelstellingen en budget een 

maatwerkplan samen te stellen.

Edwin Benning   Harald Jansen   

edwin@acquirepublishing.nl  harald@acquirepublishing.nl 

MEER WETEN EN/OF RESERVEREN?

  www.acquirepublishing.nl  
  038 4606384 
  info@acquirepublishing.nl 
  @AcquirePub  

  Facebook.com/AcquirePub


