
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
4 goede redenen om NU uw publiciteits- en PR-jaarcontract voor VOM INFO vast te 
leggen: 

1. Boek voor minstens 1.500 euro aan publiciteit, content plaatsing en promo en krijg 1 bedrijfsprofiel 
gratis (waarde: 150 euro) 

2. Leg voor minstens 2.500 euro aan publiciteit, content plaatsing en promo vast en krijg 1 banner in de 
nieuwsbrief e-VOMinfo gratis (waarde: 250 euro) 

3. Ontzorg jezelf een volledig jaar: voer je campagnes via het netwerk van VOM voor een bedrag van 
minstens 5.000 euro en krijg, naast gemoedsrust, 2 banners in e-VOMinfo gratis (waarde: 500 euro) of 
1 content push gratis (waarde: 465 euro) 

4. VOM garandeert u een multi-mediale aanpak. 
 

Hoe werkt het? 
We bekijken samen op welke thema’s, producten en diensten uw bedrijf wil focussen in 2020 en welk budget u 
daaraan wil spenderen. VOM doet een uitgebalanceerd voorstel dat bij uw doelstellingen past. Na uw feedback 
finaliseren we uw jaarcampagne en kan u op uw 2 oren slapen: het team van VOM zorgt ervoor dat uw bedrijf een 
jaar lang in de kijker loopt!  
 

VOM INFO 
VOM INFO is het enige Belgische blad dat zich volledig toespitst op oppervlaktebehandeling, in print en digitaal. 
Het staat ter beschikking van alle bedrijven die hun producten, technieken of diensten willen bekend maken. VOM-
leden hebben hier een streepje voor en kunnen gratis informatieve artikels plaatsen in VOMinfo. Met een oplage 
van 2.000 exemplaren bereikt u het juiste en zorgvuldig geselecteerde lezerspubliek. VOM INFO verschijnt zowel 
in print als digitaal en wordt aangevuld met tweewekelijkse nieuwsbrieven, e-VOMinfo. 
 

Thema’s VOM INFO 2020 
Februari 2020:   Steunmaatregelen & opleidingen & fier op je bedrijf 
April 2020:   Grondstoffenmanagement in de oppervlaktebehandeling 
Mei 2020:   Kennis- en netwerkevent Materials+Eurofinish+Surface 2020 
Augustus 2020:  Eurocorr 2020 & corrosie  
Oktober 2020:   Het belang van labels & certificaten voor de markt 
December 2020:  Trendwatcher & innovaties 
 

Advertentietarieven 2020 

Een volledig overzicht van alle mogelijkheden, vindt u online via deze link  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIE GELDIG TOT 

31/01/2020 

Meer info, contacteer ons: 
VOM vzw, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (BE) 
Veerle Fincken, info@vom.be, T +32 (0)16 40 14 20  
Hilde De Wachter, h.dewachter@vom.be, T +32 (0)491 377 377 
 

In 2020 staat uw bedrijf 
een heel jaar lang in de 

kijker!  
 

Via VOMinfo springt uw bedrijf zowel 
publicitair als inhoudelijk in het oog. Zonder 
dat u het dagelijks moet opvolgen! Want dat 

doet VOM voor u. 

  
 

http://www.vom.be/nl/kenniscentrum/116/vakblad-vom-info

