
Opties deelname  VVA 
Carrièredag en Aandacht 
voor VVA Magazine 
Special 

 

Stand (beperkt beschikbaar) 
U krijgt ruimte om op onze 'beursvloer' 
uw stand op te zetten.  
€ 450,- incl. 2 lunchpakketten, 
doorlopend koffie en thee, en 
vermelding van uw bedrijfslogo in het 
hart van het VVA Magazine Special 
(oplage van 14.000). 
 

Statafel De VVA biedt een statafel met rok aan 
die u naar eigen inzicht kunt inrichten 
en waarbij u één banner van breedte 
100 cm x hoogte 200 cm kunt plaatsen. 
 
€ 185,- incl. 2 lunchpakketten, 
doorlopend koffie en thee,   
en vermelding van uw bedrijfslogo in het 
hart van het VVA Magazine Special 
(oplage van 14.000). 
 
€ 310,- voor 2 statafels met het plaatsen 
van een banner van breedte 200 cm x 
hoogte 200 cm 
 

Advertentie in VVA 
Magazine Special 

Ieder jaar geeft de VVA een aantal 
weken voor de VVA Carrièredag haar 
VVA Magazine Special uit die in een 
oplage van 14.000 exemplaren aan alle 
afgestudeerden en relaties wordt 
gestuurd.  
 
Het is een unieke kans om uw bedrijf / 
organisatie breed onder de aandacht te 
brengen. Vanwege de extra hoge 
oplage berekenen wij een bescheiden 
toeslag op de normale tarieven. 
Deelnemers aan de VVA Carrièredag 
berekenen wij deze toeslag niet en het 
bedrijfslogo wordt gratis geplaatst. De 
invulling van de commerciële ruimtes 
wordt verzorgd door Medialijn, zie onze 
advertentiekaart. 
 

 



 

 

 

Toelichting 
 
Stand 
Bij deelname met een eigen stand krijgt u maximaal 12 m2 ruimte op onze 
‘beursvloer’ toegewezen om uw eigen stand op te zetten. De maximale afmetingen 
zijn lengte 400 cm x breedte 300 cm.  

Statafel 
De statafel met rok mag u naar eigen inzicht inrichten en u mag één banner van 
breedte 100 cm x hoogte 200 cm plaatsen. Plaatst u een banner van breedte 200 cm 
x hoogte 200 cm dan krijgt u 2 statafels en betaalt u hiervoor € 310,00. 
 
Vacaturewand 
U kunt als deelnemer uw stageplaats tijdens de VVA Carrièredag laten plaatsen op 
de stagewand. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Aanbiedingen graag voor 30 
september mailen aan administratie@vva-larenstein.nl.  
 
Advertentie VVA Magazine Special 
Ieder jaar wordt er minimaal twee weken voor de VVA Carrièredag een special 
uitgegeven van het VVA Magazine. Deze special in een oplage van 14.000 
exemplaren wordt verstuurd aan alle alumni van Helicon MBO Velp, hogeschool Van 
Hall Larenstein te Velp en Wageningen en hun rechtsvoorgangers. Daarnaast wordt 
het verspreid onder studenten en andere netwerkrelaties. Een mooie kans om uw 
bedrijf extra onder de aandacht te brengen via een advertentie. De maten en 
tarieven vindt u op bijgevoegde advertentiekaart. De invulling van de commerciële 
ruimtes wordt verzorgd door Medialijn. 

WiFi 
Iedere standhouder heeft gratis beschikking over WiFi. Voor deze dag ontvangt u bij 
ontvangst van ons een inlogcode.  
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