
Over
 gebieden,

 gebouwen & 
gebruikers

WINTER 2016

Deze bijlage die verspreid wordt met Het Financieele Dagblad valt onder verantwoordelijkheid van PropertyNL en niet onder de redactie van het FD

Vier steden
Booming steden, 

booming data, 
booming deals

Wethouder Klein, 
Den Haag

Den Haag 
zet in op 
Museum-
kwartier

Wethouder Jansen, 
Utrecht

Booming 
Utrecht 

blijft 
zichzelf

Ventu
Supplement

Ventu 
verandert 
vastgoed 

ZOMER 2017

ONDERZOEK VENTU

SCHREEUWEND 
TEKORT

AAN GOEDE
KANTOREN

Dit is een commerciële uitgave van PropertyNL en Ventu. De FD-redactie heeft geen betrokkenheid bij deze productie.

Rotterdam

Havenstad 
groeit tot in 

de hemel 

De nieuwe werkplek

6 eisen voor 
het nieuwe 

kantoor

Winkels

Het gevecht 
om de 

shopper

ZOMER 2017

ONDERZOEK VENTU

SCHREEUWEND 
TEKORT

AAN GOEDE
KANTOREN

Dit is een commerciële uitgave van PropertyNL en Ventu. De FD-redactie heeft geen betrokkenheid bij deze productie.

Rotterdam

Havenstad 
groeit tot in 

de hemel 

De nieuwe werkplek

6 eisen voor 
het nieuwe 

kantoor

Winkels

Het gevecht 
om de 

shopper

WINTER 2017

Tilburg pakt uit,
Rijswijk pakt aan,

MRP pakt op

Dit is een commerciële uitgave van PropertyNL en Ventu. De FD-redactie heeft geen betrokkenheid bij deze productie.

Utrecht

Gezondste 
kantoor in 
de maak

Ventu

Duimschroeven 
voor ‘bruine’ 

kantoren

Focus op gebieden, 
gebouwen en gebruikers

Duimschroeven 

Brouwhuis

In het hart 
van de vuur-
werkramp

LOCUS winter 2017 Cover enz..indd   1 08-12-17   14:37

MAGAZINE

LOCUS-MA03-COVER-001D.indd   3 12-11-15   16:07_01_COV_LOC03.indd   1 04-11-14   14:45

Reinier Trel
trel@propertynl.com
020 575 3549

Charles Truijen
truijen@propertynl.com
020 575 3575

Tarieven in euro’s per plaatsing excl. BTW

1x 2x

1/1 pagina 6.950 5.950

1/2 pagina  4.750 3.950

formaTen

1/1 pagina  205 mm x 275 mm

1/2 pagina  205 mm x 130 mm

    Locus Magazine belicht vastgoed (steden en regio’s) met stedenvergelijkingen, 
aanbod commercieel vastgoed en transacties. Aangevuld met infographics, foto-
grafie en interviews met beleidsmakers en eindgebruikers. Locus wordt verspreid 
met het Financieele Dagblad. 

Indien u wilt communiceren met een hoogwaardige doelgroep in een kwalitatief 
umfeld, dan is Locus Magazine een zeer interessante optie. Uw advertentie uiting 
lift ook mee op de autoriteit van Het Financieele Dagblad. 

Het bereik is 136.400 personen, veelal werkzaam in de hogere echelons in het 
bedrijfsleven en overheid. (Bron: NOM Printmonitor).

Voorop in vastgoed

           Contactinformatie

        Locus, het magazine van PropertyNL over steden en regio’s

In 2018 verschijnt Locus Magazine in mei en november


