
Beurswijzer Credit Expo 
28 oktober 2021
BEREIK 1.500 CREDIT MANAGEMENT PROFESSIONALS

Voorafgaand aan Credit Expo op donderdag 
28 oktober 2021 in 1931 Congrescentrum 
‘s-Hertogenbosch wordt een beurswijzer 
gemaakt. In deze beurswijzer is het volledige 
seminarprogramma opgenomen evenals de 
bedrijfsprofielen van de deelnemers en een 
plattegrond van de beursvloer. Daarnaast 
worden er een aantal redactionele artikelen 
geplaatst.

De beurswijzer wordt voorafgaand aan Credit Expo verspreid 
onder een selectie van Credit Managers werkzaam op de 
grootste creditmanagement afdelingen binnen de top 
500 bedrijven van Nederland. Tevens wordt de beurswijzer 
tijdens Credit Expo 2020 aan de bezoekers uitgereikt. De 
totale oplage van de beurswijzer bedraagt 1.500 exemplaren. 

Voor Platinum Partners is reeds een 1/1 pagina (geen 
voorkeurspositie) in het sponsorpakket opgenomen. 
Overige exposanten kunnen in de beurswijzer adverteren 
tegen een sterk gereduceerd tarief.

Advertenties worden full colour geplaatst. 
De genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. 
Neem voor meer informatie contact op met  
Serge van Groningen, Product Manager, via telefoonnummer 
020-6721 371 of per email: serge@creditexpo.nl 
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Advertentie Tarief

1/1 achterpagina € 1.500

1/1 binnenkant omslag € 1.250

1/1 pagina naast plattegrond € 1.250

1/1 pagina € 1.000

DONDERDAG 28 OKTOBER 2021  
1931 CONGRESCENTRUM ‘S-HERTOGENBOSCH 

www.creditexpo.nl



Aanleverspecificaties  
Credit Expo Beurswijzer

Advertenties als Certified PDF aanleveren. Als dit niet 
mogelijk is, dan aanleveren als Adobe Indesign-pakket, 
compleet met afbeeldingen en lettertypes.

PDF
• Certified PDF
• Sheet CMYK 1v4
• Inclusief afloop, zonder snijtekens
• LET OP: alle lettertypes invoegen en controleren of er geen  

PMS-kleuren gebruikt worden.

Adobe InDesign
• Alle fonts en afbeeldingen verzamelen (Pakket)
• Alle beelden met voldoende resolutie voor drukwerk 

en omgezet naar CMYK* 
• Alle kleuren omgezet naar CMYK*

Formaat:
1/1 pagina  
210 x 297 mm (b x h, bladspiegel, 3 mm aflopend) 

Aanleveren van logo’s
• Bij voorkeur als vectorbestand (Adobe Illustrator of PDF). 

Als een vectorbestand niet mogelijk is, dan een TIF- of  
PSD bestand met een resolutie van 300 DPI.

• Gebruikte lettertypen omzetten naar lettercontouren
• Alle beelden omgezet naar CMYK*
• Alle kleuren omgezet naar CMYK*

*  RGB- en PMS-kleuren zullen worden omgezet in CMYK, 
hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan.

Deadline
De deadline voor het aanleveren van het advertentie-
materiaal is vrijdag 8 oktober 2021. U kunt het materiaal 
per e-mail toezenden naar info@creditexpo.nl

www.creditexpo.nl 

3 mm afloop

210 x 297 mm


