
Al meer dan 25 jaar vormt Straatbeeld dé informatiebron voor openbare ruimte specialisten in Neder-
land. De doelgroep omschrijft Straatbeeld als: ‘informatief, overzichtelijk, geeft een goed beeld van 
actuele ontwikkelingen in het vakgebied en stelt ons in staat te leren van collega’s’. Toeleveranciers 
merken keer op keer dat Straatbeeld concreet bijdraagt aan het realiseren van marketing- en sales 
doelstellingen.

Recent onderzoek bevestigt de sterke positie die Straatbeeld heeft opgebouwd in de afgelopen jaren:
3  Ruim 24.000 professionals delen kennis en inspireren elkaar via magazines, website, e-mailnieuwsbrieven en  

social media.
3 Lezers waarderen Straatbeeld gemiddeld met een 7,7.
3 Van de lezers is 82% betrokken of zelfs beslissingsbevoegd bij aankopen en heeft 38% een leidinggevende functie.
3 Ruim 66% ziet advertenties, product- en projectinformatie als waardevolle instrumenten bij hun aankoopbeslissingen.
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MEDIAKIT 2017

Dé inspiratiebron voor de openbare ruimte



GEWAARDEERDE FORMULE

Straatbeeld behandelt in haar hoofdartikelen diep-
gaand trends en ontwikkelingen in de openbare ruimte 
en gaat in op grootschalige en/of opvallende projec-
ten. Daarnaast bevat Straatbeeld kortere project- en 
productbeschrijvingen die lezers informeren en 
inspireren. Verdeeld over de thema’s: Licht, Meubilair, 
Spelen, Water en Beheer worden in het magazine en 
op de website op jaarbasis vele honderden innovaties, 
projecten, nieuwsberichten en achtergronden gepubli-
ceerd en door de doelgroep geraadpleegd.
Met zes magazines, 52 e-mailnieuwsbrieven en een 
dagelijks geactualiseerde website heeft u volop moge-
lijkheden om op elk gewenst moment uw boodschap 
aan uw doelgroep te communiceren. Afhankelijk van 
uw marketing- en sales doelstellingen zijn maatwerk-
pakketten te ontwikkelen met de nadruk op naams-
bekendheid, positionering, project- en productnieuws, 
bedrijfsprofilering en het genereren van leads.
Lezers waarderen de inhoud van het magazine gemid-
deld met een 7,7 en besteden binnen een week na 
ontvangst van het magazine gemiddeld 25 minuten 
aan elke editie. 

SAMEN MAKEN WE DE OPENBARE RUIMTE

Ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte wordt een zaak van ons allemaal. Professionals 
voeren de regie, burgers en bedrijven vullen taken in die tot voor kort voorbehouden waren aan de 
overheid. Uitwisseling van visies, ervaringen, oplossingen onder een bredere doelgroep is actueler dan 
ooit. Straatbeeld is het enige openbare ruimte platform in Nederland dat gedurende het hele jaar via 
haar magazine, website, e-mailnieuwsbrief en interactieve bijeenkomsten haar doelgroep informeert 
over trends, achtergronden, projecten, producten en leveranciers. 
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BEREIK UW DOELGROEP

BRANCHE

Gemeente – bestuur 2%
Gemeente – beleid  11%
Gemeente – beheer  15%
Gemeente – ontwerp 11%
Provincie 2%
Rijk 2%    
Kennisinstituut 3%
Advies/ingenieursbureau 18%
Leveranciers 14%
(Landschaps)architectuur 9%
Overig 13%

PROFIEL

78%  heeft minimaal Hbo-niveau opleiding genoten

35%  heeft een leidinggevende functie

82%   is (deels) beslissingsbevoegd bij nieuwe aankopen of 
uitgaven

66%   ziet advertenties, productinformatie als waardevolle 
bron om zich te oriënteren of hun aankoopproces er 
op te baseren



UW MARKETINGINSTRUMENT BIJ UITSTEK

PRINT MOGELIJKHEDEN

Het magazine biedt diverse advertentiemogelijkheden 
waarmee u invulling kunt geven aan uw corporate-, pro-
duct- of arbeidsmarktdoelstellingen.
3 Advertenties als 1/1, 1/2 of 1/4 pagina
3 Exclusieve coverposities
3 Advertorials 
3 Bijsluiters

ONLINE MOGELIJKHEDEN

De website www.straatbeeld.nl biedt diverse mogelijkhe-
den om uw organisatie en activiteiten te presenteren om 
uw bekendheid te verhogen en om 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 arti- 
 kelen en credits om zelf artikelen te publiceren
3 Whitepapers om leads te genereren op basis van een  
 kennisdocument

MEER DAN 24.000 MULTIMEDIAAL BEREIK

De oplage van Straatbeeld Magazine is 3.000 exempla-
ren. De meeleesfactor 4,9, waardoor het totale bereik 
van het magazine 14.700 groot is. Gecombineerd met 
het bereik van de website (5.500 uniek per maand) en de 
e-mailnieuwsbrief (oplage: 4.200) en sociale media (1.800 
leden of volgers) realiseert Straatbeeld een marktdekkend 
bereik.

STRATEGISCHE SAMENWERKINGEN 

Een aantal strategische samenwerkingsverbanden die 
Acquire Publishing vanuit Straatbeeld is aangegaan bieden 
u interessante communicatiemogelijkheden. We vertellen 
u graag meer over:
• De beurscatalogus van de Dag van de Openbare Ruimte  
 2017 die, in combinatie met de speciale Straatbeeld  
 editie die in september verschijnt, de ideale mix is om  
 uw beursdeelname kracht bij te zetten
• Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte   
 waarvoor we in opdracht van het CROW onder meer de  
 sponsorwerving verzorgen.
• De exclusieve samenwerking met het IGOV (Innovatie- 
 Platform) waar de openbare verlichtingssector kennis  
 haalt, brengt en deelt via onder meer een vast katern in  
 Straatbeeld Magazine en via diverse bijeenkomsten.
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Uit onderzoek blijkt opnieuw: Straatbeeld wordt écht gelezen door uw doelgroep. En dat maakt het tot 
een interessant en onderscheidend medium om uw communicatiedoelstellingen mee te realiseren. 



MANON VAN KETWICHBEA SCHREURS
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ALLES VOOR U OP EEN RIJ

VERSCHIJNINGSTABEL 2017

Editie Thema Deadline advertenties Verschijningsdatum
1 Openbare verlichting

De ontwikkelingen in openbare verlichting volgen 

elkaar razendsnel op. De lichtmast is niet meer al-

leen op de wereld om straten en wegen te voorzien 

van licht. Openbare verlichting wordt steeds zuini-

ger, multifunctioneler en draagt bij aan de beleving 

van mensen in de openbare ruimte. 

3 februari 24 februari

2 Ontwerp & Inrichting

De inrichting van de openbare ruimte is niet meer 

alleen een kwestie van ergens een bankje of een 

boom neerzetten. Steeds vaker krijgen ook burgers 

inspraak in hoe hun leefomgeving eruit moet 

komen te zien. Aan het ontwerp van die inrichting 

worden ook steeds strengere eisen gesteld als het 

gaat om duurzaamheid, gebruiksgemak en uitstra-

ling.

7 april 28 april

3 Spelen

Dat spelen in de buitenlucht belangrijk is voor de 

ontwikkeling van kinderen is iedereen het wel over 

eens. Maar tegelijkertijd staan budgetten voor 

spelen onder druk. Overheden moeten dus creatief 

omgaan met de huidige opgaven. Wat betekent dit 

voor de inrichting van de openbare ruimte?

2 juni 23 juni

4 Groen (en DOR NL)

Water en groen zijn onmisbaar in een mooie en 

fijne leefomgeving en zijn zeer belangrijk voor het 

welbevinden van mensen. Aan de andere kant stelt 

de huidige klimaatopgave ons voor grote uitdagin-

gen. Hoe kunnen water en groen kansen bieden 

voor onze openbare ruimte?

1 september 22 september

Beurscatalogus: Dag van de Openbare Ruimte 2017 1 september 22 september

5 Beheer en Water

Krimpende budgetten, decentralisatie, invloed van 

burgers; voor beheerders én leveranciers op het 

gebied van openbare ruimte zijn er momenteel een 

hoop uitdagingen waar ze mee om moeten gaan. 

Tegelijkertijd zorgen deze uitdagingen voor crea-

tieve oplossingen en verrassende projecten.

13 oktober 3 november

Beurscatalogus: Water in de Openbare Ruimte 2017 13 oktober 3 november

6 Trends 2018

Aan het einde van het jaar kijkt de redactie van 

Straatbeeld samen met u uit naar het komende 

jaar. Wat zijn in 2018 dé onderwerpen waar we 

mee bezig gaan? Welke trends zullen onze aan-

dacht vragen? Waar kunnen we niet omheen? En 

wat is uw visie daarop?

24 november 15 december
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ALLES VOOR U OP EEN RIJ

BEREIK

Oplage magazine: 3.000 exemplaren

Meeleesfactor: 4,9

Bereik magazine: 14.700

www.straatbeeld.nl 5.500 unieke bezoekers per maand

Bereik e-mailnieuwsbrief: 4.200 e-mailnieuwsbrieven per week

Bereik @straatbeeld 1.000 volgers

Linkedin/straatbeeld 800 leden

TARIEVEN MAGAZINE

Magazine 1x 3x 6x

1/1 pagina € 1.805,- €  1.700,- €  1.595,-

1/2 pagina € 1.055,- €   1.005,- €   825,-

1/4 pagina €   565,- €   540,- €   465,-

TARIEVEN ONLINE

Advertorial e-mail nieuwsbrief €   405,- per plaatsing

Banner e-mail nieuwsbrief €   305,- per plaatsing

Rectangle banner €   440,- 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 300 dpi

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.



M A G A Z I N E

p u b l i c  d e s i g n 

27e jaargang september 2016

Groen

M A G A Z I N E

W E B S I T E

E - M A I L N I E U W S B R I E F

B I J E E N K O M S T E N

S O C I A L  M E D I A

Openbare verlichting
Spelen

Openbare verlichting   

Ontwerp & Inrichting 

Centrumboulevard Utrecht

P10

Katern Dag van de Openbare 

Ruimte P69

Herinrichting Valkenburg

P88

Lichtplan DRU Industriepark

P104

Water & Groen

Dag van de Openbare Ruimte
Straatbeeld M

agazine         Spetem
ber 2016
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MEER WETEN EN/OF RESERVEREN?

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.

Michiel Noordzij         Esmeralda van Milgen
michiel@acquirepublishing.nl       esmeralda@acquirepublishing.nl 

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

  Facebook.com/AcquirePub


