Energiespecial 2022

Energiespecial
New Skool Media brengt in 2022 de energiespecial uit in
KIJK en EW
De special verschijnt als katern in KIJK en EW in de
periode: juli 2022 en zal ingaan op duurzaamheid en de
energietransitie. Neem ik wel of geen zonnepanelen?
Hoe zit het met warmtepompen? Is kernenergie nou wel
of niet verstandig (en hoe zit het met het afval)? Gaat
waterstof nu wel of niet een rol spelen.?
KIJK en EW gaan duidelijkheid scheppen middels een
fraaie special. In het katern zal vanuit 2 invalshoeken de
energietransitie bekeken worden:
1. de praktische oplossingen die nu wat opleveren (EW
perspectief)
2. de oplossingen die we zien gericht op de toekomst
(KIJK perspectief).

Profiel van de lezers
Op basis van selectiviteitsindex EW en KIJK *
Kijk
EW
selectiviteit 100

25+ jaar, eigen netto
inkomen €5000,- of meer
500
400
300
200

sterke interesse in
wetenschap en techniek

100

25+ jaar, W1+W2,
interesse in personal
finance

0

plannen om huis te
verbouwen komende 12
maanden
Bron: NPDM 2021
* Een selectiviteitsindex geeft aan hoe goed een doelgroep
is vertegenwoordigd binnen EW en KIJK (basis=100)

Bruto bereik
EW en Kijk:
440.700 m/v
waarvan 60.500
zakelijk bereik

Profiel van de lezers
Op basis van selectiviteitsindex EW en KIJK *
Kijk
EW
selectiviteit 100

Meer geld besteden aan
milieuvriendelijke
producten dan omgeving
250
200

25+ jaar,
eigen woning

150
100

Sterke interesse in
duurzaamheid

50

Verbouwingsplannen
met milieubewuste
keuze

0

Aanschafplannen 100%
electrische auto en/of
Hybride
Bron: NPDM 2021
* Een selectiviteitsindex geeft aan hoe goed een doelgroep
is vertegenwoordigd binnen EW en KIJK (basis=100)

Bruto bereik
EW en Kijk:
440.700 m/v
waarvan 60.500
zakelijk bereik

Publicatie & Tarief
Publicatie: EW 8 juli & Kijk 19 juli
Deadline reserveren advertentie: 28 juni
Print Tarieven
2/1 pagina:
1/1 pagina:

Aanbod (Tariefkaart)
€ 12.200,- (€ 30.245,-)
€ 8.000,- (€ 16.174,-)

Uw verhaal online + nieuwsbrief package € 2.500,-*
1x artikel online, én
1x advertorial in nieuwsbrief EW, én
1x advertorial in nieuwsbrief Kijk, én
1x advertorial in EW bulletin
Totaal bereik nieuwsbrief abonnees 190.097
*) Tariefkaart € 7.850,-.
Overige media inzet:
Tailormade o.b.v. doelstellingen/budget.
Alle tarieven zijn excl. BTW

Speelt u een rol in de
energietransitie ?

Laat het onze lezer Weten, ze zijn geïnteresseerd in uw verhaal !

René Zaaijer
06 – 57 94 91 17
rene.zaaijer@newskoolmedia.nl

