
Koplopers in duurzaamheid
Dé grootste verbouwing van Nederland
Nederland staat voor één van de grootste opgaven ooit. Om een toe-
komstbestendig gebouwde omgeving te creëren, moet de vastgoed-
wereld zichzelf opnieuw uitvinden. Hoe zorgen we samen voor een 
gebouwde omgeving zonder CO2-uitstoot?

OG Wijzer is uw kennis- en informatieplatform waar organisaties met 
een toonaangevende rol in deze transitie een podium nemen. Het OG 
Wijzer magazine Koplopers in duurzaamheid inspireert, informeert en 
begeleidt technisch vastgoedprofessionals door deze (wellicht soms 
lastige) energietransitie. 

Komend magazine staat boordevol innovatieve oplossingen en 
er wordt relevante kennis gedeeld over onder andere CO2-neutrale, 
circulaire, gezonde en klimaat adaptieve gebouwen.

Onze focuspunten liggen bij bouw, innovatie, actualiteit, techniek, 
wet- en regelgeving, achtergrond & opinie.

OG Wijzer werkt samen met technisch vastgoed professionals 
en stakeholders die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid 
en innovaties. 

• Technisch beheerders • Duurzame beurs genoteerde beleggers
• Vastgoedeigenaren • Duurzame zakelijk vastgoedfondsen
• Aannemers • Duurzame investeerders
• Projectmanagement bureaus • Strategisch beleidsmedewerkers
• Facilitair managers bij alle grote gemeenten in Nederland
• Contract managers • Asset managers
• Woningcorporaties • Architecten
• Het Rijksvastgoedbedrijf • Installateurs
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Onze doelgroep 
Zijn natuurlijk uw relaties

Het magazine wordt in 
een oplage van 5.500 
exemplaren middels 
een controlled 
circulation op naam 
verstuurd

Wij zijn in beeld bij onderstaande (en nog 1500+) organisaties:



Onze redactionele formule
Wat voor redactionele content kunt u van ons verwachten?
Redactionele inhoud
In deze editie interviewen wij New Horizon Ubran Mining, aannemer Heijmans, ontwikkelingsmaatschappij 
NEPROM, de Renovatieversneller, multidisciplinaire gebouwverduurzamer INNAX en een vooraanstaande architect.

KOPLOPERS
… in Beheer CBRE 
… in Educatie & opleiding Eindhoven University of Technology
… in Financiering ING
… in Gebouwen Unilever Global Foods Innovation Centre
… in Wetgeving Economisch Instituut voor Bouw (EIB)

Wordt Koploper in uw vakgebied. Via ons magazine bereikt u maar liefst 5.550 technisch vastgoed professionals. 
En om een zo groot mogelijk bereik binnen uw doelgroep te genereren, wordt uw artikel ook gepubliceerd via:
OG Wijzer Website, OG Wijzer Nieuwsbrief en OG Wijzer LinkedIn.

Een Koploper interview wordt volledig voor u verzorgd en komt als volgt tot stand:
• Een persoonlijk interview met onze redacteur
• Een fotograaf op locatie waarbij nadien de beelden zijn door u rechten-vrij te gebruiken zijn

Ook koploper worden?
Dat kan!
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  Prijs

Twee pagina’s € 2.495,-

Vier pagina’s € 4.500,-

Zes pagina’s € 5.995,-

Advertenties

  Afmeting Prijs

1/2 pagina (zetspiegel) 200 x 140 mm € 750.-

1/1 pagina (afl opend) 230 x 297 mm € 1.095,-

2/1 pagina (afl opend) 460 x 297 mm € 1.750,- 

Backcover en inside (uitklap) cover  op aanvraag

Commerciële bijlagen  op aanvraag

Technische specifi caties
Aanleverspecifi caties
• Bladspiegel 230 x 297 mm (ruim A4)
• Papier omslag 300 grams zijdemat mc
• Papier binnenwerk 100 grams zijdemat mc
• Afwerking gelijmd

Verschijning week 48
Deadline Koploper interviews 26 oktober 2020
Deadline advertenties  2 november 2020

Digitaal materiaal dient te worden aangeleverd via e-mail.
• E-mail: redactie@ogwijzer.nl
• Logo: PDF / EPS bestand
• Fotomateriaal: JPG / TIFF bestand (minimaal 300 DPI)
• Advertenties: kant-en-klaar aanleveren als cPDF in juiste formaat
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In elke editie is er EXCLUSIEF ruimte voor één interviewspecial per vakgebied

Een Koploper interview wordt volledig voor u verzorgd en komt als volgt tot stand:

• Een fotograaf op locatie waarbij nadien de beelden zijn door u rechten-vrij te gebruiken zijn
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