
RENDA
MENUKAART 2021
Heb jij verstand van renoveren? Renda stelt professionals in staat 
hun werk beter te doen door betrouwbare vakkennis te delen. Is 
jouw bedrijf deskundig op het gebied van renovatie of een aspect 
daarvan? En wil je die kennis delen met woningcorporaties, reno -
vatiebedrijven of toeleveranciers? Word dan partner van Renda. 

Eenpitters en start-ups  € 999
Adviesbureaus, kleine bedrijven en corporaties  € 1.729
Bedrijven € 2.749

Redactioneel
•  Welkomstinterview
•  Deel je nieuws met het netwerk
•  Een plek in ons blogpanel
•  Schrijf een artikel in Renda 

Magazine
•  Deelname aan Renda-rubrieken:  

- Hoe woon jij?  
- Passie voor vakmanschap  
- Leerling & Leermeester

Redactioneel
•  Een artikel  

geschreven door een  
Renda-journalist € 600

•  Andere journalistieke  
uitingen mogelijk  
in overleg   n.o.t.k.

Netwerk
•  Bepaal de koers van Renda
•  Gratis toegang tot besloten 

events voor tenminste 
2 personen

•  Gratis toegang tot kennistafels
•  Korting op open events
•  Toegang tot de online 

community voor het hele bedrijf
•  Partnerlidmaatschap voor 

medewerkers
•  Renda Magazine (max 20)

Netwerk
•  Organiseer een  

Renda Event  €  4650
•  Renda Themadag: 

- Host € 3500 
- Deelsessie  €  1600

•  Organiseer een  
Online Webinar  n.o.t.k.   

•  Adviesgesprek  €  99

Commercieel
•  Logo in nieuwsbrief, op website 

en Renda Magazine
•  25% korting op 

advertentietarieven
•  Plaatsing in Innovatiedatabase
•  Plaatsing in Vacaturebank

Commercieel
•  Advertentie in Renda € 1990
•  Innovatie op homepage € 280
•  Innovatie in nieuwbrief € 225
•  Vacature op homepage  € 225
•  Banner in nieuwsbrief  € 375
•  Banner op website  € 565

Wat krijg je daarvoor?

Wil je nog meer zichtbaarheid?

Wil je meer weten over het partnerschap neem contact op met Elleke van de Westeringh: e.vandewesteringh@aeneas.nl
Wil je graag meer informatie over de advertentieverkoop neem contact op met Leo Nijs l.nijs@aeneas.nl

renda.nl


