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Vereniging Voor
Openbaar Groen
Wie zijn wij?
De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) is een vereniging van Vlaamse
steden en gemeenten met het statuut van een Vereniging zonder winstoogmerk
(vzw). De aangesloten steden, gemeenten en provincies hebben het statuut
van werkelijk lid. Natuurlijke en publiek-rechtelijke personen kunnen aansluiten
als toegetreden lid.

Dienstverlening
VVOG als lerend netwerk
Vakkennis en ervaring kunnen tussen collega’s uitgewisseld worden.

VVOG als adviseur voor openbaar groen
Je kan er steeds terecht voor een uitgebreide waaier aan adviezen.

VVOG als kenniscentrum
We bieden regelmatig het vaktijdschrift Groencontact, zakboekjes,
studiedagen, inspiratiebezoeken, … aan.

VVOG als netwerker
Wij houden duurzame contacten met overheden, organisaties, hogescholen, …
en verdedigen de belangen van de lokale besturen inzake openbaar groen.

Vorming en opleiding
Vorming en opleiding kunnen ter plaatse georganiseerd worden. Meestal is dit
theorie en praktijk, maatwerk en resultaatgericht.

Openbaargroen-awards
De Openbaargroen-awards is een jaarlijkse wedstrijd waar Vlaamse gemeentebesturen kunnen aan deelnemen. Zo wil de VVOG interessante en voorbeeldstellende groenprojecten en bloemen- en bijeninitiatieven meer bekendheid geven.

Secretariaat
Predikherenrei 1c | 8000 Brugge
Tel. 050 33 21 33 | Fax 050 33 20 62
info@vvog.info | www.vvog.info
BTW BE0414 897 902 | RPR Gent - Afd. Brugge

vzw

Sponsoring
Breng je bedrijfsverhaal
Heb je interesse om met ons een duurzame commerciêle samenwerking uit te werken, dan is dit zeker mogelijk. We hebben tal
van mogelijkheden om je bedrijfsverhaal én producten aan onze
leden bekend te maken. Je wordt dan bij ons als een VIP behandeld.
Graag treden we met u in overleg om een pakket aan commerciële mogelijkheden samen te stellen.
Wij werkten alvast 4 formules uit.

Commerciële
samenwerking

Mega-sponsor

7500 €

Vakblad
Groencontact

4500 €

• Logo en link
op de Homepagina

• 1x 1 pagina
Publireportage

• Advertorial (6 weken)

• 3x 1 pagina
advertentie
• 1x 1 pagina
Publireportage
• Vermelding bij de
inhoudstafel

Minor-sponsor

2800 €

Website en digitale nieuwsbrief

• 4x 1 pag. advertentie
(1x op cover 4)

• Vermelding bij de
inhoudstafel

Maxi-sponsor

VVOG online

• 3x 1/2 pagina
advertentie
• 1x 2 kolommen
Publireportage
• Vermelding bij de
inhoudstafel

• Personeelsadvertentie
• Vermelding op VVOGnieuwsbrief (1 jaar)

Netwerken

• 2x deelname aan een
VVOG-evenement met
2 personen met
VIP-arrangement

• Alle VVOG-communicatie

• Infopakket

• Presentatie Finaledag
Openbaargroen-awards

• Banner of vlag (1x)

• Advertorial (4 weken)

• 1x deelname aan een
VVOG-evenement met
2 personen met
VIP-arrangement

• Personeelsadvertentie

• Infopakket

• Logo en link
op de Homepagina

• Deelname aan
VVOG-evenementen
aan ledenprijs

• Logo en link
op de Homepagina

• Advertorial (2 weken)

Verdere
visibiliteit

Studiedagen, Studiebezoeken,
Inspiratiedagen, …

• Vermeldingen op
Openbaargroen-awards
(zie hoger)

• A4-flyer

Openbaargroenawards

• 1/4 pag. advertentie
in nummer 2021/5

• 2 personen met
VIP-arrangement
op de Finaledag

850 €

• Vermelding bij de
inhoudstafel 2021/5

• Infopakket
op de Finaledag

• Vermelding logo
en adres op:
• wedstrijdfolder
• uitnodiging Finaledag
• special Groencontact
Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW.

Interesse? Zin om je bedrijfsverhaal te brengen?
Leuk, we zitten graag even met u samen om alles te bespreken!

vvog@vvog.info | www.vvog.info | +32 50 33 21 33

Sponsoring
Breng je bedrijfsverhaal
Wil je graag sponsoren in 2021?
Beste bedrijfsleider, marketingverantwoordelijke,
De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw is een unieke organisatie die zich inzet
voor meer en beter ‘openbaar groen’ in Vlaanderen. Als Vereniging van Steden en
Gemeenten hebben we bijna dagelijks contact met de beleidsmakers en groenmedewerkers van de lokale besturen.
In bijlage kan je ons voorstel lezen tot sponsoring. Wij willen met jou een commerciële
samenwerking aangaan. Breng jouw bedrijfsverhaal op verschillende manieren het
hele jaar door naar de steden en gemeenten.
Interesse? Vul dan onderstaande in en laat het ons weten. Wij nemen dan snel contact
met jullie op voor de praktische afspraken. Wil je dit eerst even bespreken? We komen
graag langs. Mail ons voor een afspraak.
Met vriendelijke groeten,
Filiep Bouckenooghe, Directeur
Firma / Naam

Straat

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Postnr.
BTW-nr.

.................................................

Gemeente

..........................................................................

............................................................................................................

Vertegenwoordigd door (naam & functie)

Tel.

Nr.

.....................................................................................

.............................................................................................................

.........................................................................................................................................

wenst samenwerking met de VVOG als

MEGASPONSOR
7500 €

MAXISPONSOR
4500 €

MINORSPONSOR
2800 €

Zie elders in deze Media-kit voor meer details.
Voor de VVOG, gelezen en goedgekeurd,

Handtekening, plaats en datum

Openbaargroenawards

850 €
Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW.

Voor de sponsor, gelezen en goedgekeurd,

Handtekening, plaats en datum

Predikherenrei 1c | 8000 Brugge | Tel. +32 50 33 21 33 | info@vvog.info | www.vvog.info | IBAN BE82 0680 54198068 | RPR Gent afd. Brugge | BTW BE0414.897.902

Groencontact
Het enige vakblad over “openbaar groen”

Adverteren iets voor jouw bedrijf?
Groencontact verschijnt een 5-tal keer per jaar. In elke editie verdiepen
we ons in groene thema’s voor lokale besturen. Van groenontwerpen
tot klimaatadaptatie, van bomenbeleidsplan tot inspirerende voorbeelden, van biodiversiteit tot bebloeming, van groenbeheer tot werktuigen… Deze thema’s worden afgewisseld met frisse artikels over
wat beweegt in Vlaanderen op vlak van groenbeleid. Hiermee bereiken
we zowel beleidsmakers als groenmedewerkers, maar ook tuinarchitecten, studie- en adviesbureau’s, burgers, groencursisten …

Waarom adverteren?
- 1000 abonnee’s, voornamelijk lokale besturen, zowel schepenen
als groenplanners, het hart van de beslissers
- De relevante content van Groencontact komt dicht bij de lezer en
de kwaliteit van het bereik is hoog
- Groencontact is een waardevol middel om een merk op te bouwen
- Adverteren zorgt ook voor traffic op internet
- Differentiatie en herhaling werkt
- ….

Advertentietarieven
Onderstaande bedragen zijn exclusief BTW.

Publireportage

1 bladzijde

1/2 bladzijde

1/4 bladzijde

1 pagina (800 tekens + foto’s)

220 x310 mm

97 x 275 mm of 200 x 135 mm

97 x 135 mm

1600,00 €

1400,00 €

1000,00 €

600,00 €

Kortingen (per jaargang): 2 inlassingen: -5% | 3 inlassingen: -10% | 4 inlassingen: -15% | 5 inlassingen: -20%
Bijlagen: Inlegblad (1 blad recto/verso): 700,00 € | Folder 4 blz.: 900,00 € | Folder 8 blz.: 1000,00 €
Voorkeurplaats: +20 % supplement

Interesse? Zin om te adverteren?
Fijn, we treden graag met je in contact voor een voorstel.
Met je eigen ogen zien? Graag sturen we kosteloos een exemplaar op.

Groencontact@vvog.info | www.groencontact.info | +32 50 33 21 33

Groencontact
Het enige vakblad
over ‘openbaar groen’
Adverteren in onze jaargang 2021?
Beste bedrijfsleider, marketingverantwoordelijke,
De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw is een unieke organisatie die zich inzet voor meer en beter “openbaar
groen” in Vlaanderen. Meer info vind je op www.vvog.info. Als een vereniging van steden en gemeenten hebben we bijna
dagelijks contact met zowel de beleidsmakers als de groenmedewerkers van de lokale besturen.
In bijlage kan je ons voorstel lezen om te adverteren in ons vakblad “Groencontact”. We verwelkomen je graag als adverteerder. Heb je nog vragen, speciale wensen, ... laat het ons weten.
Meteen vastleggen? Vul dan onderstaande in en laat het ons weten. Wij nemen dan snel contact op voor de praktische
afspraken.
Met vriendelijke groeten
Filiep Bouckenooghe, Directeur

Firma / Naam

Straat

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Postnr.
BTW-nr.

.................................................

Gemeente

..........................................................................

............................................................................................................

Vertegenwoordigd door (naam & functie)

Tel.

Nr.

.....................................................................................

.............................................................................................................

.........................................................................................................................................

vraagt de inlassing van publiciteit in het tijdschrift Groencontact in het
Lentenummer

Zomernummer

Herfstnummer

Winternummer

Special Groene Lente

Medio maart 2021

Medio juni 2021

Medio september 2021

Medio november 2021

Medio december 2021

Publireportage

1 bladzijde

1/2 bladzijde

1/4 bladzijde

1 pagina (800 tekens + foto’s)

220 x310 mm

97 x 275 mm of 200 x 135 mm

97 x 135 mm

1600,00 €

1400,00 €

1000,00 €

600,00 €

Kortingen (per jaargang): 2 inlassingen: -5% | 3 inlassingen: -10% | 4 inlassingen: -15% | 5 inlassingen: -20%
Bijlagen: Inlegblad (1 blad recto/verso): 700,00 € | Folder 4 blz.: 900,00 € | Folder 8 blz.: 1000,00 €
Voorkeurplaats: +20 % supplement
Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW.
Voor Groencontact, gelezen en goedgekeurd,

Handtekening, plaats en datum

Voor de adverteerder, gelezen en goedgekeurd,

Handtekening, plaats en datum

Predikherenrei 1c | 8000 Brugge | Tel. +32 50 33 21 33 | info@vvog.info | www.vvog.info | IBAN BE82 0680 54198068 | RPR Gent afd. Brugge | BTW BE0414.897.902

Website VVOG
Een unieke informatiebron over “openbaar groen”

Adverteren op onze website?
Sedert eind 2020 heeft de VVOG een totaal vernieuwde website. Het
geheel is een stuk frisser en overzichtelijker geworden. Dat moet onze
bezoekers helpen om sneller de voor hen noodzakelijk informatie te
vinden. Maar ook uw firma of organisatie kan hier van mee profiteren.
Wij voorzien namelijk maximaal 1 ‘Advertorial’ waarbij u uw bedrijf,
een evenement of een productgroep via een informatieve tekst kan
bekend maken. Ook voorzien wij maximaal één publicitaire ‘Banner’.
Vraag ons gerust om meer uitleg!

Teaser voor de advertorial

Waarom adverteren op vvog.info?
- Méér dan 1000 unieke bezoekers per maand, specifiek voor uw
sector in België.
- De inhoud van de website is relevant en steeds up-to-date
- Adverteren op www.vvog.info zorgt ook voor traffic op internet
- Differentiatie en herhaling werkt
- ….

Publicitaire banner

Advertentiemogelijkheden
Een publicitaire ‘Banner’ op www.vvog.info
•
•
•
•

De publicitaire ‘Banner’ bevindt zich onderaan de homepagina van de vvog-website.
De VVOG voorziet slechts 1 unieke ‘Banner’ per week! U krijgt dus de volledige aandacht!
De ‘Banner’ linkt direct naar uw eigen website.
U bezorgt de VVOG uw eigen ‘Banner’ om uw ‘Brand-identity’ te behouden.

Een ‘Advertorial’ op www.vvog.info
•
•
•
•

Prijs per week: € 100

Prijs voor 4 weken: € 1000

Een ‘Advertorial’ bestaat uit een ‘Teaser’ net onder de hoofding van de homepagina van de VVOG-website.
Deze ‘Teaser’ linkt naar een aparte pagina op de VVOG-website met de informatieve tekst (max. 2000 tekens), 1 foto,
uw logo en de link naar uw eigen website.
De VVOG voorziet slechts 1 unieke ‘Advertorial’ tegelijkertijd! U hebt dus de aandacht voor u alleen.
Een ‘Advertorial’ is een hoofdzakelijk informatieve pagina, gelijkend op de andere inhoud op de vvog-website.

Interesse? Zin om te adverteren op onze website?
Fijn, we treden graag met je in contact voor een voorstel.
Met je eigen ogen zien? Surf naar www.vvog.info

info@vvog.info | www.vvog.info | +32 50 33 21 33
Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Website VVOG
Een unieke informatiebron
over ‘openbaar groen’
Online adverteren op onze website in 2021?
Beste bedrijfsleider, marketingverantwoordelijke,
De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw is een unieke organisatie die zich inzet voor meer en beter “openbaar
groen” in Vlaanderen. Meer info vind je op www.vvog.info. Als een vereniging van steden en gemeenten hebben we bijna
dagelijks contact met zowel de beleidsmakers als de groenmedewerkers van de lokale besturen.
Naast adverteren in ons vakblad “Groencontact” kan je ook een ‘Banner’ of ‘Advertorial’ reserveren op onze vernieuwde
website. We verwelkomen je graag als adverteerder. Heb je nog vragen, speciale wensen, ... laat het ons weten.
Meteen vastleggen? Vul dan onderstaande in en laat het ons weten. Wij nemen dan snel contact op voor de praktische
afspraken.
Met vriendelijke groeten
Filiep Bouckenooghe, Directeur

Firma / Naam

Straat

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Postnr.
BTW-nr.

.................................................

Gemeente

..........................................................................

............................................................................................................

Vertegenwoordigd door (naam & functie)

Tel.

Nr.

.....................................................................................

.............................................................................................................

.........................................................................................................................................

vraagt de plaatsing van een publicitaire ‘Banner’ op www.vvog.info

Prijs per week: € 100,00 (excl. 21% BTW)

Aantal weken: ....................................

De exacte plaatsingsweken moeten worden overeengekomen met de VVOG. De VVOG voorziet slechts 1 unieke ‘Banner’ per week!
De publicitaire ‘Banner’ bevindt zich onderaan de thuispagina van de vvog-website.

vraagt de plaatsing van een ‘Advertorial’ op www.vvog.info

Prijs voor 4 weken: € 1000,00 (excl. 21% BTW)

Aantal periodes van 4 weken: ...........

Een ‘Advertorial’ bestaat uit een ‘Teaser’ net onder de hoofding van de VVOG-website. Deze ‘Teaser’ linkt naar een aparte pagina
op de VVOG-website met de informatieve tekst (max. 2000 tekens), 1 foto, uw logo en de link naar uw eigen website.
De exacte plaatsingsweken moeten worden overeengekomen met de VVOG. De VVOG voorziet slechts 1 unieke ‘Advertorial’ tegelijkertijd!
Voor de VVOG, gelezen en goedgekeurd,

Handtekening, plaats en datum

Voor de adverteerder, gelezen en goedgekeurd,

Handtekening, plaats en datum

Predikherenrei 1c | 8000 Brugge | Tel. +32 50 33 21 33 | info@vvog.info | www.vvog.info | IBAN BE82 0680 54198068 | RPR Gent afd. Brugge | BTW BE0414.897.902

