
Rondetafelgesprek:

Mobiliteit



Eerdere uitwerkingen:

Vastgoed van de toekomst met oa Minister Diependaele, Buysse en partners en Bostoen Energietransitie met oa Minister Vanderstraeten, Flux 50 en Gas.be



“Mobiliteit”

De publicatie mobiliteit verschijnt op het einde van het eerste kwartaal bij Trends 

en online via de campagnewebsite. Link naar de meeste recente online editie

Bereik: 

• print: 140.116 lezers

• online: specifieke targeting debatartikel (10.000 Linkedin impressies) en social

video (25.000 views via Meta)

Extra distributie via netwerk:

• EV Belgium

• Febiac

https://nl.planet-business.be/campaign/mobiliteit/


“Rondetafelgesprek: Mobiliteit”

• 6 Februari om 14u

• Tour& Taxis site: Havenlaan 86, 1000 Brussel

• Hierin reeds aanwezig:

• Vlaams Minister voor mobiliteit en openbare werken, Lydia Peeters

• EV Belgium, Jochen De Smet (voorzitter)

• Total Energies, Stefaan De Ganck (director charging solutions Belgium)

• Kia motors, Olivier Gelas (managing director BeLux)



“Rondetafelgesprek: Mobiliteit”

Rode draad: Mobiliteit van de toekomst

Constante flux in ontwikkeling, beleid en noden zorgen voor uitdagingen voor alle facetten van 

mobiliteit. We brengen in dit rondetafelgesprek graag actoren samen uit verschillende

achtergronden, om op deze manier hun visie rond de mobiliteit van de toekomst toe te lichten. 

Dit vanuit oa:

• Het duurzaamheidsgegeven en innovatie

• Alternatieve vervoersmodi

• Leasing

• Fleetmanagment

• EV

• ...



Rondetafelgesprek: concreet

First Pack

Rondetafelgesprek

• Digitalisatie op Planet Business

• Targeting van het debatartikel op LinkedIn met 10.000 

branded impressions

• Social video met 25.000 gegarandeerde views 

via Meta

• Sfeerbeelden met vernoeming van elke partner met 

functie en bedrijfslogo

• Mogelijkheid om individueel aan het woord te 

komen in video (max 30 sec. +€750)

• Videoproductie

• Algemeen KPI-rapport achteraf

First Pack

OnlinePrint 

Rondetafelgesprek

• Coverartikel (+- A3 formaat)

• Debat onder leiding van moderator met 

minimum 4 pagina's in de publicatie (+cover)

• Insteek naar keuze in het debat

• Fotomoment voor expert- en coverfoto

• Netwerkmoment

• Printbereik: 140.116 lezers

€ 7.250 excl. btw

https://nl.planet-business.be/campaign/mobiliteit/
https://www.youtube.com/watch?v=0M5q0QAkbqI

