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REDACTIONELE FORMULE

Aedes-Magazine is het toonaangevende
medium voor de beslissers in de
corporatiesector. Aedes-Magazine verschijnt
4 x per jaar in een oplage van 5.392
exemplaren. Aedes-Magazine is een
belangrijke aanvulling op de digitale informatie.
Het magazine besteedt op een aantrekkelijke
manier aandacht aan de praktische vragen waar
corporaties voor staan en vormt daarmee een
aantrekkelijk umfeld voor adverteerders die zich met
hun produkten en diensten richten op deze doelgroep.
Daarnaast is de redactionele formule toegespitst op
de structurele positie van de corporaties. Het magazine
vormt daarmee tevens een platform van discussie en
meningsvorming over de sociale huisvesting.

LEZERSKRING

96% van alle woningcorporaties in Nederland is geabonneerd op AedesMagazine. De woningcorporaties die geabonneerd zijn op Aedes-Magazine,
beheren en onderhouden ruim 2,4 miljoen woningen in Nederland.
Aedes-Magazine is gericht op de decision makers in de corporatiesector:
alle directies, besturen en het management van corporaties en iedereen
die direct of indirect te maken heeft met – of belangstelling heeft voor –
de strategische positie van corporaties. Daarnaast wordt het magazine
verspreid onder opiniemakers/-leiders: iedereen die direct invloed heeft op
keuzes die de corporaties raken, zoals politici, ambtenaren, journalisten
en ieder ander van wie Aedes vermoedt dat invloed aanwezig is.
Aedes-Magazine bereikt naast de beslissers binnen de Nederlandse
organisaties waar Aedes nauw mee samenwerkt, zoals VNG, Platform
31, Woonbond en Bouwend Nederland. Maar: ook landelijke en regionale
beleidsmakers en adviseurs bij overheden krijgen Aedes-Magazine op
naam op hun bureau.
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