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Communiceren met de 
gehele Engineering branche
Het cluster Engineering is het toonaangevende platform voor de engineering  
branche. Via de vakbladen, e-zines, events, websites en e-nieuwsbrieven blijven 
engineering professionals op de hoogte van alle marktontwikkelingen, innovaties, 
relevante wet- en regelgeving en productnieuws. Kortom, alle informatie die de 
engineering professional nodig heeft in zijn werkzaamheden. 

Optimale media exposure voor uw bedrijf?
Profiteer van de crossmediale aanpak van MYbusinessmedia. 
Combineer de engineering websites, de doelgroep gerichte  
e-nieuwsbrieven, events en onze vaktijdschriften om uw 
boodschap effectief en multimediaal in de markt te zetten! 
Het cluster Engineering bestaat uit:

De websites: 
 • Engineersonline.nl   
 • Aandrijvenenbesturen.nl
 • Kunststofenrubber.nl

De e-nieuwsbrieven:
 • Engineersonline Update  • Engineersonline Video Update
 • Aandrijvenenbesturen.nl • Nieuwsbrief Product
 • Kunststofenrubber.nl • Safety Update

5 toonaangevende vaktijdschriften  
uit de engineeringbranche: 
 • AB (aandrijven&besturen) • Constructeur  
 • Product   • Elektro-Data  
 • Kunststof & Rubber 

Specifieke engineering events:
 • Safety event
 • Efficiënt Aandrijven

Engineering platform
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Engineering platform

Door de verschillende promotie mogelijkheden 
binnen deze uitgaven/producten te combineren 
kunt u krachtig en crossmediaal met uw 
doelgroep communiceren. 
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Engineersonline.nl  Advertising 

EngineersOnline.nl is sinds 
1997 het grootste online platform 
voor Nederlandstalige engineers.
De website biedt een breed scala van 
contactmomenten om uw boodschap te 
communiceren: van display advertising 
tot sponsored content, van standaard tot 
maatwerk.

Sponsored content

Website advertising
 1 t/m 5 6 t/m 11 12

Leaderboard € 900,- € 850,- € 775,-

Large rectangle 1 € 875,- € 825,- € 750,-

Large rectangle 2 € 800,- € 775,- € 725,-

Fullbanner € 475,- € 425,- € 375,-

Logolink  -- € 1.800,- € 3.000,-

Prijzen ex. BTW, per maand.

Rich Media Banner Campagnes op aanvraag. 

1.

3.

2.

4.
5.

1.  Leader board:  728 x 90 pixels
2. Large rectangle 1:  336 x 280 pixels
3. Large rectangle 2: 336 x 280 pixels
4. Logo link:  60 x 30 pixels
5. Full banner:  468 x 60 pixels

FORMATS:

Minisite, Remarketing en Focus op…
Verhoog uw online vindbaarheid met uw eigen minisite 
op Engineersonline.nl. Inclusief opname van uw logo en 
korte omschrijving in het onderdeel ‘Focus op’ met link 
naar uw minisite. Incl. Remarketing pakket.
 € 5.525,- per jaar

Product van de maand
Uw product een maand lang multimediaal in de spotlight. 
Op de site, 8x in de nieuwsbrief Engineersonline Update, 
een engineering print titel en in de Engineersonline 
Kennis Update of Engineersonline Video Update.
 € 3.525,- per maand 

Techvertorials
Uw Techvertorial in AB, Constructeur, Elektro Data of 
Elektronica wordt als download tenminste 12 maanden 
op de site doorgeplaatst.

Video Update
Presenteer uw bedrijf op product met een videoboodschap 
in de nieuwsbrief Engineersonline Video Update.
 € 1.825,- per jaar 
 Pakket van 5 video’s (ex. productie) 

Als aanjager krijgt u 2x een advertorialblok per video in 
de nieuwsbrief (1e + 2e maand van plaatsing). U kunt dit 
uitbreiden naar meerdere vermeldingen in het lopende jaar 
à € 150,- per keer

Agenda promotie pakket
Maak van uw cursus, training, masterclass, beurs of event 
een succes en plaatst deze op Engineersonline.nl.
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EngineersOnline – online statistieken

Online facts per maand:
• 31.000 sessies
• 47.000 pageviews
• 20.000 nieuwsbriefabonnees

Lees verder

Nieuwsbrieven
Functie
Directeur/Eigenaar 23%
Project Engineer/manager 14%
Research en development 9%
Technische dienst 5%
Technisch ontwerper 5%
Software Engineer 3%
Inkoop 2%
Werkvoorbereider 2%
Kwaliteitstechnicus 2%
Productie 1%
Marketingmanager/medewerker 4%
Salesmanager/medewerker 8%
Docent 3%
Student 6%
Anders (diverse technische functies) 14%

Bedrijfstype
Elektrotechniek en Elektronica  28%
Aandrijftechniek 23%
Machine- en apparatenbouw 7%
Industriële automatisering 6%
Research en Development 6%
Technisch adviesbureau 4%
Werktuigbouwkunde 2%
ICT 3%
Proces automatisering 2%
Testen en Meettechniek 2%
Data- en telecommunicatie 1%
Anders 16%

Site bezoekers
x 1000

Eenmansza
ak  

± 10 m
edewerkers 

± 50 m
edewerkers

± 100 m
edewerkers

± 200 m
edewerkers

± 300 m
edewerkers

± 400 m
edewerkers

± 500 m
edewerkers

100

50

0
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Engineersonline.nl  Contentmarketing 

Maximale exposure en bereik van uw hoogwaardige content. 
Als specialist binnen een kennisrubriek heeft u een legio aan 
mogelijkheden om u een jaar lang binnen een rubriek te 
profileren als kennispartner. 
Engineers zijn op zoek naar relevante informatie en zinvolle 
inhoud. Tekst, beeld en video’s helpen hen verder en wekken  
interesse. Of dat nu middels een whitepaper, case-studie, 
expertblog of een kennisartikel is: meerwaarde bieden is het 
uitgangspunt. 

Kennispartner zijn biedt u 
mogelijkheden 
Het biedt u een vorm van Contentmarketing waarmee u laat zien 
dat u een autoriteit bent in uw branche.

Met Content marketing bereikt u diverse doelstellingen zoals:
• klantenbinding
• bekendheid en bereik
• leads 

Kortom: Door regelmatige publicaties van hoge kwaliteit te 
plaatsen op het onafhankelijke platform Engineersonline.nl, in 
de vorm van artikelen, blogs, video’s etc., vestigt u een ‘expert’-
status binnen een relevante doelgroep.

Whitepaper
Whitepapers worden geplaatst op de kennispagina’s van 
Engineersonline.nl en aangejaagd d.m.v. 2x een tekst advertorial 
in de Engineersonline Update + 1x in de Kennisnieuwsbrief.

Plaatsing, 1x per maand voor 3 opeenvolgende maanden.  U 
ontvangt automatisch de gegevens van diegene die uw whitepaper 
hebben opgevraagd. 
 € 500,- per plaatsing of € 1.950,- 
 bij pakket van 5. Looptijd 12 maanden
 Extra aanjagen in de nieuwsbrief
 € 150,- per plaatsing
 

Blog
Met een Blog op Engineersonline.nl kan elk bedrijf op een 
moderne, effectieve en efficiënte wijze extern communiceren.  

Een Blog biedt uitstekende mogelijkheden voor een uiterst 
doelgerichte dialoog met de doelgroepen, voor vergroting van 
naamsbekendheid en voor het opbouwen en versterken van het 
imago. En wordt door Google sneller opgepakt.

Een Blog wordt geplaatst binnen de kennispagina’s op de  
website Engineersonline.nl en 3x aangejaagd in de Kennis-  
en wekelijkse nieuwsbrief van Engineersonline.nl.  

 Blogs (maximaal 600 woorden)
 € 650,- per stuk
 € 1.850,- pakket van 3 
 € 3.600,- pakket van 6  

Linkbuilding
Uw geplaatste content op engineersonline.nl verhoogt ook uw 
‘waarde’ voor Google waardoor uw eigen website (nog) beter 
gaat presteren in de zoekresultaten.

Kennispartner en Contentmarketing
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Branchegids 
Met een betaalde vermelding in de branchegids 
profiteert u van de volgende voordelen:

Bedrijfsprofiel (compleet)
• Bedrijfsomschrijving van 1000 tekens • Merkenoverzicht
• Alle contactgegevens   • Contactbutton

Specifieke weergave (indien beschikbaar)  
• Screenshot minisite   • Product van de maand
• Techvertorials    • Video
• Bedrijfsnieuws   • Productnieuws

 
Voorkeursposities

• Productnieuws bevat uitgebreide contactinformatie 
• Eerste weergave in overzicht: ‘meer leveranciers van’

Tarief: € 395,- per jaar

De Engineersonline.nl
bedrijvengids geeft 
een totaaloverzicht 
van alle leveranciers 
van producten 
en diensten in de 
engineeringmarkt, 
met vestigingen in 
Nederland of België. 

Met een betaalde 
vermelding weten 
klanten en prospects 
u direct te vinden en 
profiteert u van de 
hoge indexatie van 
Engineersonline.nl  
in Google.

Branchegids
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1.

2.

3.
4.

1. Leader board:  728 x 90 pixels
2. Large rectangle: 336 x 280 pixels
3. Logo link:  60 x 30 pixels
4. Full banner:  468 x 60 pixels

FORMATS:

Website advertising
 1 t/m 5 6 t/m 11 12

Leaderboard € 600,- € 550,- € 500,-

Large rectangle € 550,- € 500,- € 450,-

Fullbanner € 325,- € 300,- € 250,-

Logolink  -- € 1.400,- € 2.400,-

Prijzen ex. BTW, per maand.

Rich Media Banner Campagnes op aanvraag. 

Aandrijvenenbesturen.nl

Sponsored content 

‘Uitgelicht’ maandpakket
Uw product, website, webshop event of dienst een maand  
lang in de spotlights zetten? En precies zoals ú dat wilt? 

Wat krijgt u?
•  In het blok ‘Uitgelicht’ op de homepage van 

Aandrijvenenbesturen.nl een doorlink naar het volledige  
artikel op de site. Dit artikel verdwijnt na ‘uw maand’  
niet van de site maar blijft vindbaar via Google.

• Een maand lang in de nieuwsbrief, rechts bovenaan, een 
opvallend nieuwsblok met korte ‘teasertekst’ met een link  
naar het volledige artikel op www.aandrijvenenbesturen.nl.

• Uw artikel verschijnt ook in AB magazine van die maand 
(maximaal 125 woorden)

  € 3.100,-  1x plaatsing
 € 2.850,-  per plaatsing bij 3x (max. per jaar) 

Minisite 
Met een minisite creëert u een geheel eigen website binnen de 
omgeving van Aandrijvenenbesturen.nl. U bepaalt de (tekst)
inhoud en wij zorgen voor plaatsing op de site. Uw minisite is 
zichtbaar/klikbaar op elke pagina in het blok ‘Van onze partner’. 
U lift mee op de hoge bezoekfrequentie en verblijfsduur van 
Aandrijvenenbesturen.nl. 
Een minisite is ideaal voor linkbuilding want u versterkt uw 
vindbaarheid in combinatie met voor Google geoptimaliseerde 
landingspagina’s. Uw Google ranking wordt hierdoor verhoogd. 
  € 4.950,- per jaar

Videopresentatie
Presenteer uw bedrijf of product met beeld en geluid in een 
videopresentatie. 
  € 1.500,-  per jaar voor een pakket  
  van 5 video’s (ex. productie). 

Als aanjager krijgt u 2 x een advertorialblok in de nieuwsbrief 
(1e en 2e maand van plaatsing). U kunt dit uitbreiden naar  
meerdere vermeldingen in het lopende jaar à € 150,- per keer.

Op Aandrijvenenbesturen.nl vinden maandelijks duizenden 
engineers alle vakinformatie die zij nodig hebben. De website is 
een up-to-date nieuwsbron voor de specialist in de wereld van 
motion & control.

Aandrijvenenbesturen.nl
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Site bezoekers
x 1000

Advisering ohgv 
informatietechnologie

computers, reandapparatuur en ..

onderwijs

Verv. ov. machines/apparaten ..

Groothandel in ICT-apparatuur

Dienstverl. activ. 
ohgh informatietechn.

Nieuwsbrieven
Functie

Directeur/Eigenaar 24%

Technische dienst 13%

Anders (diverse technische functies) 12%

Project Engineer/manager 13%

Salesmanager/medewerker 9%

Technisch ontwerper 6%

Student 6%

Marketingmanager/medewerker 6%

Research en development 5%

Docent 3%

Inkoop 2%

Werkvoorbereider 2%

Elektronica/Software Engineer 1%

Bedrijfstype

Aandrijftechniek 37%

Anders 12% 

Data- en telecommunicatie 0%

Elektrotechniek en Elektronica 27%

Werktuigbouwkunde 3%

Industriële automatisering 6%

Machine- en apparatenbouw 7%

Proces automatisering 1%

Research en Development 2%

Technisch adviesbureau 3%

Testen en Meettechniek 1%

ICT 1%

Eenmansza
ak  

± 10 m
edewerkers 

± 50 m
edewerkers

± 100 m
edewerkers

± 200 m
edewerkers

± 300 m
edewerkers

± 400 m
edewerkers

± 500 m
edewerkers

Aandrijven & Besturen – online statistieken

Online facts per maand:
• 7.500 sessies
• 10.000 pageviews
• 7.000 nieuwsbriefabonnees

20

10

0
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Website advertising
• Leaderboard € 300,- per maand

• Large rectangle € 275,- per maand

• Fullbanner € 225,- per maand

• Logolink € 175,- per maand

Prijzen ex. BTW, staffeltarieven op aanvraag. 

Kunststofenrubber.nl
Kunststofenrubber.nl is de site voor de kunststof-
verwerkende industrie. Met het laatste nieuws,  
productinformatie, grondstofprijzen, vacatures 
en een uitgebreide branchegids.

Kunststofenrubber.nl

   

1.

2.

3.
4.

1. Leader board:  728 x 90 pixels
2. Large rectangle: 336 x 280 pixels
3. Logo link:  60 x 30 pixels
4. Full banner:  468 x 60 pixels

FORMATS:

Sponsored content 
Minisite / Focus op…
Verhoog uw online vindbaarheid met uw eigen minisite 
op Kunststofenrubber.nl. Inclusief opname van uw logo 
en korte omschrijving in het onderdeel ‘Focus op’ met link 
naar uw minisite. 
 € 2.950,-  per jaar

Techvertorials
Uw Techvertorial in het magazine Kunststof & Rubber 
wordt als download tenminste 12 maanden op 
Kunststofenrubber.nl doorgeplaatst.

Videopresentatie
Presenteer uw bedrijf of product met beeld en geluid 
in een videopresentatie. 
 € 300,-  per jaar per video pakket 
 € 1200,- per 5 stuks (ex. productie) 

Als aanjager krijgt u 2 x een advertorialblok op de nieuwsbrief  
(1e + 2e maand van plaatsing). U kunt dit uitbreiden naar 
meerdere vermeldingen in het lopende jaar à € 125,- per keer.  

Kunststof & Rubber Online 
Branchegids 
De Kunststof & Rubber Online Branchegids is al vele jaren 
hét complete overzicht van de kunststofverwerkende en 
-bewerkende sector in Nederland en België op internet. 
Met een betaalde vermelding in de Online Branchegids 
profiteert u van de volgende voordelen:

Bedrijfsprofiel (compleet)
• Bedrijfsomschrijving van 75 woorden 
• Alle contactgegevens
• Productenoverzicht 
• Merkenoverzicht
• Contactbutton
• Link naar uw website

Specifieke weergave (indien beschikbaar)  
• Screenshot minisite
• Techvertorials
• Video         € 395,- per jaar 
 

Online facts per maand:
• 8.000 sessies
• 13.000 pageviews
• 2.800 nieuwsbriefabonnees
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e-Nieuwsbrieven

e-Nieuwsbrieven

Engineersonline.nl
De nieuwsbrief Engineersonline Update bereikt 2x per week meer 
dan 20.000 engineering professionals! Met productinnovaties, 
leveranciers, nieuws en  vacatures. 

Engineersonline Kennis Update 
Verschijnt 1x per maand en geeft een update van de  laatst 
verschenen artikelen in de veel geraadpleegde kennisrubrieken 
van www.engineersonline.nl

Engineersonline Video Update
Verschijnt 1x per maand en bevat interessante, relevante 
en verrassende video’s uit de internationale wereld van de 
engineering.

Nieuwsbrief advertising + formaten
Elke nieuwsbrief biedt u een mix van mogelijkheden om direct 
met uw doelgroep in contact te komen.

Prijzen: Engineersonline.nl    Aandrijvenenbesturen.nl Safety update Kunststofenrubber.nl 

• Full Banner  € 450,- € 350,- € 300,-  € 200,-
• Beeld Advertorial  € 500,- € 350,- € 350,-  € 250,-
• Tekst Advertorial  € 500,- € 350,- € 300,-  € 250,-
• Partnermailing  € 2.350 € 2.025,- € 1.250,-  op aanvraag
• Partnermailing XL € 4.950,- € 3.950,- € 2.750,-  € 2.250,-
Prijzen zijn per plaatsing/combinatietarieven op aanvraag

• Full Banner  Formaat: 468 x 60 px*
• Beeld Advertorial  Formaat: 235 x 195 px*
• Tekst Advertorial  Een tekstadvertorial is opgemaakt  
zoals een nieuwsbericht. Links een afbeelding (75x75 px), een 
kopregel en een korte tekst. Kopregel max. 45 karakters, bericht 
max. 200 karakters (aantal karakters is incl. spaties) in Word 
aanleveren. Bestandsgrootte max. 50 KB

Partnermailingen
Een unieke manier om uw boodschap naar een selectief (opt-in) 
bestand van uw doelgroep te mailen.

Partnermailing
Uw boodschap in uw eigen look & feel verstuurd naar een  
selectief (opt-in) bestand.
Specificatie: Aangeleverd in HTML conform specificaties 
MYbusinessmedia. Indien geen HTML beschikbaar, kunnen  
wij die voor u maken tegen een meerprijs.

Partnermailing XL 
Heeft het uiterlijk van de reguliere nieuwsbrief met hierin 50%  
uw eigen tekst tussen de redactionele onderdelen. U profiteert 
van het onafhankelijke karakter van de nieuwsbrief en ontvangt 
maximale exposure omdat de gehele oplage van de nieuwsbrief 
wordt ingezet.

In deze nieuwsbrief worden uitsluitend uw banners opgenomen.  
Al uw berichten linken naar de landingspagina’s op uw site. 

Specificaties:
• Uw content moet gerelateerd zijn aan het ümfeld  

 van de nieuwsbrief. 
•  5 artikelen incl. foto (kopregel max 10 woorden).  

Tekst max. 40 woorden en voorzien van link naar uw 
landingspagina.

•  2 tot maximaal 5 Full banners (verschillende) met link
•  2 Tekst Advertorials (verschillende) met link
•  Openingsartikel, altijd een bericht opgemaakt door onze  

 redactie om een optimale openingsratio te verkrijgen.

Safety update
Sinds 2007 verschijnt maandelijks de zeer succesvolle Safety 
update. In deze nieuwsbrief komen alle aspecten van de 
industriële veiligheid in haar breedste vorm aan de orde. 

Product.nl
Voor beslissers en medebeslissers in de industriële 
productontwikkeling.

Aandrijvenenbesturen.nl 
2x per week worden meer dan 7.000 professionals in de gehele 
Motion & Control branche op de hoogte gebracht.
 
Kunststofenrubber.nl 
Wekelijks verschijnt de nieuwsbrief Kunststofenrubber, deze 
informeert professionals in de kunststof- en rubberindustrie 
over het laatste nieuws en vacatures uit de branche.
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Evenementen

Jaarlijks organiseert het cluster Engineering voor 
de verschillende doelgroepen spraakmakende en 
inspirerende events in Nederland. 

Engineering Events

Safety event 2019
Hét event voor Machinefabrikanten, Ontwerpers en 
Constructeurs, HSE managers/-engineers, Projectmanagers, 
Technical managers, Technische dienst, Machineparkbeheerders, 
Onderhouds- en servicepersoneel, Maintenance managers/- 
engineers, Mechanical- en Electrical engineers, Kwaliteits 
Technici, Machinebouwers, Installatiebedrijven en gebruikers.
Het EVOLUON te Eindhoven staat op 14 mei 2019 in het teken 

van de tiende editie van het unieke en veelbesproken SAFETY 
event. De vele topsprekers, de SAFETY-DOCTORS – die alle 
safety-gerelateerde vragen beantwoorden – en de zes learnshops 
trekken elk jaar een groeiend aantal zeer gemotiveerde bezoekers 
uit de Nederlandse en Vlaamse industrie. 100% gefocust op 
Safety. Gecompleteerd met een keur van direct betrokken 
dienstverlenende instanties, fabrikanten en toeleveranciers, 
verzameld op de Safetymarkt. 

Efficiënt Aandrijven 2019
Een nieuw event wat is ontstaan uit de resultaten van twee 
succesvolle IE-motoren events ( 2015 en 2016). Maar dieper ingaat 
op alle energie besparende oplossingen die fabrikanten van 
aandrijvingen etc. bieden en wat in de nabije toekomst wordt 
verwacht. IE-motoren - regelaars - transmissies - ventilatoren - 
pompen - compressoren – koeling - milieu aspecten - predictive 
maintenance - software.

Aandrijfsystemen bepalen voor ongeveer 70% het 
elektriciteitsverbruik van de Nederlandse industrie. Door 
nieuwe technieken is het mogelijk om 20 tot 30% winstgevende 
energiebesparingen te bereiken. De prijs voor elektriciteit (2019) 
is gestegen tot € 63,-/MWh. Ter vergelijking, in de eerste helft van 
2016 was de prijs nog € 25,-/MWh. 
Datum event: 30 oktober 2019.

Praktische antwoorden op al uw vragen 
over machineveiligheid!

Schrijf u nu in op: Engineersonline.nl/safetyevent

Ga naar aandrijvenenbesturen.nl/event 

Or aborem. Aximagnatio essectem eiciae ilit harumen ihicid 

mini quistia veribusdae consedit officius as acium re, ut 

quas numquatest, quosant aut quati dendi ut officimi, 

eveliati ut quis si blab int illandis magnis dolenet ut odissum 

elia sed que volupicime eos ipsunt erferum autatur, vero 

delesti dis nimin consers persperferum volorepero 

modipsuntia dit hic tota conse soluptur? 

Or aborem. Aximagnatio essectem eiciae ilit harumen ihicid 

mini quistia veribusdae consedit officius as acium re, ut 

quas numquatest, quosant aut quati dendi ut officimi, 

eveliati.

Or aborem. Aximagnatio essectem eiciae ilit 
harumen ihicid mini quistia veribusdae 
consedit officius as acium re, ut quas 
numquatest, quosant aut quati dendi ut 
officimi, eveliati ut quis si blab int illandis 
magnis dolenet.

EARLY BIRD

€99
SCHRIJF U 
VANDAAG 
NOG IN!

Or aborem. 

Aximagnatio essectem 

eiciae ilit harumen 

ihicid mini quistia 

veribusdae. Or aborem. 

Aximagnatio essectem 

eiciae ilit harumen 

ihicid mini. Or aborem. 

Aximagnatio essectem 

eiciae ilit harumen 

ihicid mini quistia 

30 OKTOBER 2019 | EVOLUON EINDHOVEN 

Efficiënt Aandrijven
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Online vacatures plaatsen

Standaard vacatureplaatsing   
• Uw bedrijfslogo mooi vormgegeven in de vacature 
• Per direct 60 dagen online
• Iedere vacature wordt ten minste 1x opgenomen 
 in de digitale nieuwsbrief. 

Wilt u meer aandacht en prominenter 
getoond worden in de zoekresultaten? 

Kies dan voor een TOP vacature.

Prijzen:
 Engineersonline.nl update    Aandrijvenenbesturen.nl Kunststofenrubber.nl
• Standaard vacatureplaatsing  € 299,- € 200,- € 200,-
• Top vacatureplaatsing € 384,- € 245,- € 295,-

VACATUREPAKKETTEN 
Wanneer u veel vacatures per jaar heeft, dan is het voordelig om 
een vacaturepakket aan te schaffen. U bestelt dan het aantal 
vacatureplaatsingen dat u per jaar nodig denkt te hebben. 
•  De vacatureplaatsingen blijven tot 1 jaar na de aankoopdatum geldig.
•  Alle pakketten zijn gebaseerd op selfservice en plaatsing van 60 dagen. 

Pakketprijzen: Engineersonline.nl  Aandrijvenenbesturen.nl Kunststofenrubber.nl
 Prijs per pakket Prijs per pakket Prijs per pakket

• 1 plaatsing € 299,- € 199,-  € 199,-  
• 5 plaatsingen  € 1.245,- € 745,- € 745,- 
• 10 plaatsingen   € 1.990,- € 1.190,- € 1.190,- 
 
Geen tijd om zelf te plaatsen via de selfservice portal?
Geen probleem! Maak dan gebruik van onze vacature plaatsingsservice voor slechts € 50,-

Top vacatureplaatsing 
• Uw vacature krijgt een prominente  

plek op de vacature website.
• Uw vacature krijgt extra aandacht door 

een opvallende achtergrondkleur
• Logo in uw vacature 
• Per direct 30 dagen online
• De reguliere vacatureplaatsing in dit pakket  

staat 30 dagen langer online
• Iedere vacature wordt ten minste 1x opgenomen  

in de digitale nieuwsbrief 

Uw vacature op Engineersonline.nl, 
Aandrijvenenbesturen.nl of 
Kunststofenrubber.nl
Als de zoektocht naar een nieuwe collega via uw netwerk en social media geen  
resultaat oplevert, is adverteren de volgende stap. En waar kunt u dat beter doen 
dan midden in de gewenste doelgroep waar de latente kandidaten zich bevinden? 
Onderstaand een palet aan mogelijkheden om uw vacature onder de aandacht 
te brengen!

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met René Wibbelink
Telefoon: +31 (0)570 504343
E-mail: r.wibbelink@mybusinessmedia.nl
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AB behandelt de ontwikkeling, modificatie en het onderhoud 
van machines, installaties en productielijnen, waarin motion 
control en aandrijf- en besturingstechnieken zijn toegepast. 

De redactie combineert applicatieartikelen, bedrijfsreportages en interviews met vaste 
onderwerpen op het gebied van aandrijftechniek, besturingstechniek, motion control, 
industriële netwerken, onderhoud en productieautomatisering.

AB richt zich op gebruikers én ontwerpers van aandrijf- en besturingscomponenten/systemen  
en software, directeur/eigenaar, hoofd Technische Dienst, technische bedrijfsleider, 
medewerkers uitvoering TD, machine- en apparatenbouwers, projectleiders, inkopers, 
sales engineers en onderhoudstechnici.

Oplage 6.400 exemplaren in Nederland en België. 

Aandrijven en besturen Tariefkaart 2019  

Tarieven  excl. BTW

    1x 3x 5x 10x 20x 

Omslag pagina II full colour € 3.200 € 2.850  € 2.700 € 2.400 € 2.100

Omslag pagina III full colour € 3.200 € 2.850  € 2.700 € 2.400 € 2.100

Achterpagina full colour € 3.500  € 3.145 € 2.975 € 2.650 € 2.315

      

1/1 pagina full colour € 2.750  € 2.535 € 2.400 € 2.135 € 1.870

1/2 pagina full colour € 1.500     € 1.375 € 1.300 € 1.230 € 1.150

1/4 pagina full colour € 900   € 760 € 720 € 670 € 625

1/8 pagina full colour € 550  € 485 € 450 € 400 € 350

Speciale plaats: +25%

Techvertorials*

1 pagina € 2.880

2 pagina’s € 3.535

4 pagina’s € 5.950

 

Meedrukkers*

2 pagina’s € 2.444

4 pagina’s € 3.262

8 pagina’s € 5.437

* Geen bureaukorting

Verschijningsdata en thema’s 2019  

Editie  Verschijning Sluitingsdatum Thema 2019

1/2        12 februari 16 januari  

3        12 maart   13 februari   Hannover Messe 

4          16 april   30 maart   Engineering event SAFETY 10e editie

5         14 mei   15 april    

6/7   11 juni   10 mei    

8/9    17 september   21 augustus   Engineering event  Food & Beverage 2019

10           15 oktober   18 september   Engineering event Efficiënt Aandrijven 2019

11/12     19 november   23 oktober   Machinebouw event 

ProductProfiel of bedrijfsprofiel 
advertentie
Formaat: 1/2 pagina staand in  
full colour. Incl. opmaak en 
afgedrukt met achtergrond in  
uw bedrijfskleuren, all-in    € 975,-

Formaten (breedte x hoogte in mm)
Bladspiegel: 210 x 297 mm

Zetspiegel: staand  liggend
1/1 pagina 185 x 259 mm n.a.
1/2 pagina 90 x 259 mm 185 x 123 mm
1/4 pagina 90 x 123 mm 185 x 60 mm
1/8 pagina 90 x 60 mm 185 x 30 mm
Bijsluiter (los) max. 205 x 297 mm

Voor vragen en reserveringen 
kunt u contact opnemen met:  

Rob Swart
Sr. Int. Account Manager
T. +31 (0)6 - 22796633 
E. r.swart@mybusinessmedia.nl

René Wibbelink
Verkoop binnendienst 
T. +31(0)570 - 504343
E. r.wibbelink@mybusinessmedia.nl

Roel van Vemde
Hoofdredacteur 
T. +31(0)570 - 504394  
E. r.vanvemde@mybusinessmedia.nl  

ab
aandrijven & besturen

tweeëntwintigste jaargang | augustus/september 2017 | nummer 8/9

Wat kunnen ‘food’ en ‘engineering’ van elkaar leren?

Wereldprimeur: montagelijn met drie cobots

Smeerolie verversen? Doe het op tijd!
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Constructeur richt zich al meer dan 55 jaar op werktuigbouwkundige 
constructeurs, ontwerpers en het engineering management. 

De vak- en interessegebieden die voor deze beroepsgroep van belang kunnen zijn, zoals 
machinebouw, materiaalkunde, kunststoffen, aandrijftechniek, industriële automatisering, 
CAD/CAM en PLM, verbindingstechniek en milieuvriendelijk ontwerpen, komen in  
Constructeur aan de orde. 

Oplage 4.000 exemplaren in Nederland en België.

Formaten (breedte x hoogte in mm)
Bladspiegel: 210 x 297 mm

Zetspiegel:
  staand  liggend
1/1 pagina 185 x 259 mm n.a.
1/2 pagina 90 x 259 mm 185 x 123 mm
1/4 pagina 90 x 123 mm 185 x 60 mm
1/8 pagina 90 x 60 mm 185 x 30 mm
Bijsluiter (los) max. 205 x 297 mm

Tarieven  excl. BTW

    1x 3x 5x 10x 20x 

Omslag pagina II full colour € 3.200  € 2.850  € 2.700  € 2.400  € 2.100 

Omslag pagina III full colour € 3.200  € 2.850  € 2.700  € 2.400  € 2.100 

Achterpagina full colour € 3.500  € 3.145  € 2.975  € 2.650  € 2.315 

      

1/1 pagina full colour € 2.750 € 2.535 € 2.400 € 2.135 € 1.870

1/2 pagina full colour € 1.500   € 1.375 € 1.300 € 1.230 € 1.150

1/4 pagina full colour € 900  € 760 € 720 € 670 € 625

1/8 pagina full colour € 550 € 485 € 450 € 400 € 350

Speciale plaats: +25%

Techvertorials*

1 pagina € 2.880

2 pagina’s € 3.535

4 pagina’s € 5.950

 

Meedrukkers*

2 pagina’s € 2.444

4 pagina’s € 3.262

8 pagina’s € 5.437

* Geen bureaukorting

Verschijningsdata en thema’s 2019  

Editie  Verschijning Sluitingsdatum Thema 2019

1/2        19 februari   30 januari   MaterialDistrict / RapidPro

3        19 maart   26 februari   Hannover Messe

4          23 april   29 maart   Engineering event SAFETY 10e editie

5         21 mei   30 maart   Virtual (R)evolution

6/7   14 juni   21 mei   

8/9    24 september   4 september   Engineering event  Food & Beverage 2019

10           22 oktober   2 oktober   Engineering event Efficiënt Aandrijven  
    2019/ Precisiebeurs

11/12     26 november   6 november   

Constructeur Tariefkaart 2019  

ProductProfiel of bedrijfsprofiel 
advertentie
Formaat: 1/2 pagina staand 
in full colour. Incl. opmaak en 
afgedrukt met achtergrond in uw 
bedrijfskleuren, all-in    € 975,-

Voor vragen en reserveringen 
kunt u contact opnemen met:  

Rob Swart
Sr. Int. Account Manager
T. +31 (0)6 - 22796633 
E. r.swart@mybusinessmedia.nl

René Wibbelink
 Verkoop binnendienst
 T. +31(0)570 - 504343
E. r.wibbelink@mybusinessmedia.nl

Robin Zander
Hoofdredacteur 
T. +31(0)6 - 22208034  
E. r.zander@mybusinessmedia.nl  

H É T  V A K T I J D S C H R I F T  V O O R  W E R K T U I G B O U W K U N D I G E  C O N S T R U C T E U R S  E N  O N T W E R P E R S

FEBRUARI

2018

Het jaar van
de constructeur

Blurring in de
machinebouw

Cybersecurity
uit de ICT sfeer

Als er een moment is
dan is het nu

Slimme machines dankzij
‘vreemde’ technologie

Veiligheidssysteem doel
van malware aanval

(R-)evolutie nr. IV
De drie stuklijsten

Het aantal onderdelen
wordt kleiner

Roestvast staal
IN DE HYDRAULIEK

001-001_CST01_CVR.indd   1 06-02-18   09:26
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Tarieven  excl. BTW

    1x 3x 5x 10x 20x 

Omslag pagina II full colour € 3.100 € 2.850 € 2.700 € 2.400 € 2.100

Omslag pagina III full colour € 3.100 € 2.850 € 2.700 € 2.400 € 2.100

Achterpagina full colour € 3.400 € 3.145 € 2.975 € 2.650 € 2.315

      

1/1 pagina full colour € 2.250 € 1.985  € 1.850  € 1.750  € 1.535

1/2 pagina full colour € 1.250 € 1.055  € 995  € 940 € 885

1/4 pagina full colour € 700  € 585 € 550 € 505 € 475

1/8 pagina full colour € 390 € 325 € 300 € 280  € 255

Speciale plaats: +25%

Techvertorials*

1 pagina € 2.880

2 pagina’s € 3.535

4 pagina’s € 5.950

 

Meedrukkers*

2 pagina’s € 2.450

4 pagina’s € 3.250

8 pagina’s € 5.430

* Geen bureaukorting

Elektro-Data Tariefkaart 2019 

 
Elektro-Data is al meer dan 30 jaar hét technisch magazine over producten en  
toepassingen in de industriële elektronica, industriële automatisering en industriële  
installatie, met speciale aandacht voor industriële IoT, sensortechniek en testen & meten.

Elektro Data richt zich met een mix van technische artikelen en productinformatie op elektronici, 
technische automatiseerders, elektrotechnici, industriële installateurs, LED verlichtings- 
deskundigen en aandrijftechnici in Nederland en België die te maken hebben met het 
ontwerpen, fabriceren, toepassen of onderhouden van productiemiddelen in de machine- en 
apparatenbouw, procesindustrie, elektronica-industrie, chemische industrie, elektrotechnische 
industrie, LED verlichtings-industrie, metaalindustrie en ingenieursinstallatiebureaus. De vaste 
rubrieken zijn: Industriële elektronica, Industriële automatisering, Installatie & energie techniek, 
Testen & Meten, Industriële IoT .  

Oplage in de Benelux is 10.000 print exemplaren, echter alle advertenties worden kosteloos 
doorgeplaatst in Elektro Data ezine (www.elektrodata.nl/ezine); oplage 6.500 abonnees, 
hiermee is het bereik multimediaal en tevens aanzienlijk vergroot. 

Formaten (breedte x hoogte in mm)
Bladspiegel: 230 x 325 mm

Zetspiegel: staand liggend
1/1 pagina 201 x 270 mm n.a.
1/2 pagina 97 x 270 mm 201 x 133 mm
1/4 pagina 97 x 133 mm 201 x 64 mm
1/8 pagina 97 x 64 mm 201 x 30 mm
1/3 pagina 63 mm x 270 mm 
 (prijs op aanvraag)

Verschijningsdata en thema’s 2019  

Editie  Verschijning Sluitingsdatum Thema 2019

1        12 maart   20 februari   

2        30 april   8 april   Beurs E&A

3         4 juni   13 mei   Power Electronics event

4   17 september   28 augustus   Telecom

5   29 oktober   9 oktober   

6 3 december   13 november   Machinebouw event

ProductProfiel of bedrijfsprofiel 
advertentie
Formaat: 1/2 pagina staand in full  
colour. Incl. opmaak en afgedrukt  
met achtergrond in uw  
bedrijfskleuren, all-in   € 975,-

I.M. + Advertorial*
Advertorial 1/1 € 3.150,-
Advertorial 1/2 € 2.250,-
Advertorial 1/4 € 1.750,-
  
I.M. XXL Voorpagina +Techvertorial*
Voorpagina 1/3 € 2.350,-
+ Techvertorial  1/1 € 4.950,-
+ Techvertorial  1/2 € 3.850,-
* Geen bureaukorting

Voor vragen en reserveringen 
kunt u contact opnemen met:  

Rob Swart
Sr. Int. Account Manager
T. +31 (0)6 - 22796633 
E. r.swart@mybusinessmedia.nl

René Wibbelink
Verkoop binnendienst
T. 0570 - 504343
E. r.wibbelink@mybusinessmedia.nl

Richard Bezemer
Hoofdredacteur 
T. +31(0)6 - 34659502
E. r.bezemer@mybusinessmedia.nl 

elektro
DATA Nieuwe 

producten

PAGINA

elektro
DATA

Schaalbare mo-
nitoring oplossing 

voor machine, proces en 
gebouw haalt sensorgege-
vens binnen en verzendt 
ze via GSM naar de cloud.

Ventilatorloze, door 
aluminium behuizing 

omsloten industriële PC 
met Celeron-processor 
is geschikt voor paneel-
montage en schakelkast.

Applicatiespecifieke 
FWCM radar niveau-

meters met 24 en 80 
GHz transmitters voor het 
meten van vloeistoffen en 
vaste stoffen.

Aardingstester meet 
zonder elektrode in 

twee stappen weerstand 
en lekstroom aan de hand 
van geïnduceerd referen-
tiesignaal.

In modulair instrument 
verenigde scoop en 

datalogger zijn uit te brei-
den met toepassingsspeci-
fieke signalen, grootheden 
en protocollen.

8 14 18 22 26

OP PAGINA  11

50

‘Engineering in food & beverage’ event, 3 oktober in Utrecht
Op dinsdag 3 oktober 2017 vindt in De Fabrique in 

Utrecht de eerste editie plaats van het Engineering 

in Food & Beverage Event. Het evenement wordt 

mede georganiseerd door de engineering-vak-

bladen Aandrijven & Besturen en Constructeur. 

Centrale vraag is: wat kunnen ‘food’ en  

‘engineering’ van elkaar leren? Die vraag wordt in 

het plenaire ochtendprogramma besproken door 

onder meer machinebouwer Tanis Food Tech en 

Huijbregts Groep, dat poeders voor de levensmid-

delenindustrie verwerkt.

Een van de zes parallelle tracks, naast onder 

andere energiebesparing en hygiënisch ontwerp, is 

gewijd aan machineveiligheid, dat een interessant 

spanningsveld vormt tussen food en engineering. 

Vanuit voedselveiligheid wordt er aangedrongen 

op een ‘open’ aanpak van het ontwerp van een 

machine. De machine moet eenvoudig kunnen 

worden gereinigd en gedesinfecteerd. Vanuit het 

perspectief van machineveiligheid wordt gepleit 

voor een ‘gesloten’ aanpak, met aandrijvingen en 

gevaarlijke delen buiten bereik. Hoe dat een werk-

baar en veilig resultaat kan opleveren staat cen-

traal in de sessie van Martijn Drost van Pilz. Andere 

ingrediënten op het menu komen voor rekening 

van Paul Helsen van Lapp Benelux: hoe bekabel je 

hygiënisch en duurzaam en houd je rekening met 

elektrische veiligheid, duurzaamheid en de rele-

vante normen en richtlijnen?

Aan het evenement is een kennismarkt gekoppeld. 

Bezoekers kunnen te rade bij meer dan dertig 

sponsoren van dit evenement dat professionals uit 

de voedingsmiddelenindustrie direct koppelt aan 

engineering professionals.

www.engineersonline.nl/engineeringinfoodandbever-

age

WWW.ELEKTRODATA.NL/EZINE
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Machinebesturingen 
regelen 8 tot 128 
assen via EtherCat
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Kunststof & Rubber is hét multimediale vakmedium voor de kunststofverwerkende 
industrie. De inhoud van Kunststof & Rubber biedt een mix van bedrijfsstrategische, 
economische en technische vakinformatie voor en over alle partijen in de kunststof-
keten. Aangevuld met de jaarlijkse bedrijvengids, een wekelijkse nieuwsbrief en de 
uitgebreide website en databank www.kunststofenrubber.nl.

Kunststof & Rubber is al meer dan 65 jaar een betrouwbare informatiebron voor ondernemers, 
managers, inkopers, verkopers, ontwerpers en verwerkers binnen de kunststof en rubber-
industrie. Ook adviserende partijen zoals; banken, overheidsagentschappen en adviesbureaus 
maken gebruik van de informatie uit Kunststof & Rubber.

Oplage:  1.520 exemplaren. 
Lezers:   4.560 in de Benelux (de meeleesfactor is 3)

Formaten (breedte x hoogte in mm)
Bladspiegel: 210 x 297 mm

Zetspiegel: 
 staand liggend
1/8 pagina 90 x 60 mm 185 x 30 mm
1/4 pagina 90 x 123 mm 185 x 60 mm
1/2 pagina 90 x 259 mm 185 x 123 mm
1/1 pagina 185 x 259 mm n.a.
Bijsluiter los max. 205 x 297 mm

Kunststof & Rubber Tariefkaart 2019  

Tarieven  excl. BTW

    1x 3x 5x 10x 

Omslag pagina II full colour € 2.700  € 2.400  € 2.100  € 1.800

Omslag pagina III full colour € 2.700  € 2.400  € 2.100  € 1.800

Achterpagina full colour € 2.975  € 2.650  € 2.315  € 1.970

     

1/8 pagina full colour € 450  € 400  € 350  € 300

1/4 pagina full colour € 750  € 670  € 625  € 585

1/2 pagina full colour € 1.375  € 1.230  € 1.150  € 1.060

1/1 pagina full colour € 2.400  € 2.135  € 1.870  € 1.605  

Speciale plaats: + 25%  /  A-nummers : + 50%            

Techvertorials*

1 pagina € 2.880

2 pagina’s € 3.535

4 pagina’s € 5.950

 

Meedrukkers*

2 pagina’s € 2.444

4 pagina’s € 3.262

8 pagina’s € 5.437

* Geen bureaukorting

Verschijningsdata en thema’s 2019  

Editie  Verschijning Sluitingsdatum Thema 2019

1/2        22 februari 1 februari MaterialDistrict / RapidPro 

3        22 maart   28 februari Opleidingen & Vacatures

4          19 april   29 maart   Materials

5         17 mei   26 april   

6/7   13 juni   20 mei   

8/9    20 september   30 augustus   Kunststoffenbeurs / K-beurs

10           25 oktober   4 oktober   Trots van de Kunststoffenindustrie 

11/12     6 december   15 november   

Brancheregister*

40 x 50 € 1.120 8 plaatsingen

40 x 50 € 960  6 plaatsingen

40 x 70 € 1.520  8 plaatsingen

40 x 70 € 1.320 6 plaatsingen

Voor vragen en reserveringen 
kunt u contact opnemen met:  

Cobie te Nijnenhuis
Account Manager
T. +31 (0)570 - 504313 / 
+31(0)6 - 83332045
E. c.tenijenhuis@mybusinessmedia.nl

Henk Heuvelman
Hoofdredacteur
T. +31(0)570 - 504372
E. h.heuvelman@mybusinessmedia.nl

 KUNSTSTOF RUBBER&
www.kunststofenrubber.nl
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Product hét vakblad voor beslissers en medebeslissers in de industriële 
productontwikkeling. Product biedt vakinformatie over de nieuwste ontwikkelingen 
in de wereld van de industriële productontwikkeling op het gebied van technologie, 
materialen, vormgeving en ontwerp. 

Product biedt inspiratie door het presenteren van diverse ontwerpen en producten in 
korte berichten en artikelen gecombineerd met actuele en aansprekende columns met 
aandacht voor beeld en de verhalen achter de ontwerpen.

Product richt zich op personen die direct en indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling 
van industriële producten. Hiertoe behoren managers onderzoek en ontwikkeling, 
industrieel ontwerpers, vormgevers, marketingmanagers, productmanagers, 
constructeurs, marktonderzoekers en innovatieve adviseurs.

Oplage:  650  exemplaren. 
Lezers:   2.600 (de meeleesfactor is 4)

Formaten (breedte x hoogte in mm)
1/1 pagina 230 x 300 mm
1/1 aflopend 216 x 306 mm

Zetspiegel: 
 staand liggend
1/1 pagina 202 x 268 mm n.a.
1/2 pagina 99 x 268 mm 202 x 132 mm
1/4 pagina 99 x 132 mm 202 x   64 mm
1/8 pagina 99 x   64 mm 202 x   31 mm 

Product Tariefkaart 2019  

Tarieven  excl. BTW

    1x 3x 5x

1/1 pagina full colour € 1.870 € 1.605 € 1.365

1/2 pagina full colour  € 1.150 € 1.060 € 900 

1/4 pagina full colour  € 625      € 585       € 500

1/8 pagina full colour  € 350      € 300       € 260

Advertentietarieven op themapagina’s in Product Product Select

1/8 pagina (staand 90 x 62)      € 285 Vermelding 40 x 50 (5x)     € 450

1/4 pagina (staand 90 x 130)    € 415    Vermelding 40 x 70 (5x)   € 950

Overige opties op aanvraag

Bijsluiter  (b.v. voor extra aandacht voor uw 

 nieuwe product of dienst)  

Meehechter  (b.v. voor een programmaboekje)

Opplakker + 1/1 advertentie 

 (b.v. voor directe respons op uw actie)

Uitklapbare cover  (b.v. voor het plaatsen van de 

 jaarkalender van uw organisatie)

Advertorial  (b.v. om uw (nieuwe) product of dienst

 in een redactioneel  stuk te behandelen)

Verschijningsdata en thema’s 2019   

Editie  Verschijning Sluitingsdatum Thema 2019

1     22 februari   29 januari   MaterialDistrict

2        5 april   12 maart   

3        24 mei   30 april   Advanced Engineering

4   27 september   3 september   Dutch Design

5   1 november   8 oktober   Prototyping

Voor vragen en reserveringen 
kunt u contact opnemen met:  

Rob Swart 
Sr. Int. Account Manager
T. +31 (0)6 - 22796633
E. r.swart@mybusinessmedia.nl

Walter Wijnhoven
Hoofdredacteur 
T. +31(0)6 - 14753643 
E. redactie.product@mybusinessmedia.nl  
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Metaal & Techniek is het officiële le-
denblad van Koninklijke Metaalunie. 
De titel wordt binnen de metaalindus-
trie algemeen erkend als autoriteit. 

Doelgroep
De doelgroep van Metaal & Techniek 
omvat de gehele metaalsector. Metaal 
& Techniek wordt verspreid onder de le-
den van Koninklijke Metaalunie. Tevens 
hebben enkele honderden niet-aange-
sloten bedrijven ook een abonnement.

Oplage: 12.000 exemplaren. 
Lezers:   36.000 (meeleesfactor is 3)

Vraag&Aanbod is het enige vakblad 
dat alle sectoren van de maakindustrie 
behandelt en bereikt. De combinatie 
van de krant, de website, de e-mail-
nieuwsbrieven en workshops maakt 
Vraag&Aanbod tot een autoriteit in de 
maakindustrie.

Doelgroep
Vraag&Aanbod richt zich op ondernemers 
in het industriële midden- en kleinbedrijf. 
In de sectoren, metaal, kunststof, bouw, 
hout, industrietechniek,verbindings-
techniek, intern transport en business.

Oplage: 16.000 exemplaren. 
Lezers:   52.800 (meeleesfactor: 3,3)
Nieuwsbriefabonnees: 11.000
Pageviews: 100.000 

Industriële titels 
die ook voor u 
interessant zijn
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Online marketing diensten
Wij kennen uw doelgroep en helpen u om uw doelgroep te bereiken. …en dat doen 
wij door het inzetten van een multi-channel online marketing strategie. Wilt u beter 
vindbaar zijn met uw website? Ziet u ook uw concurrent elke keer bovenaan staan 
met uw diensten / producten? Komen er bijna geen contactaanvragen via de website 
binnen? Wij helpen u met onze expertise en diensten!   

Website optimizer  
(SEO en conversies)
Om goed vindbaar te zijn in Google en andere 
zoekmachines is het van essentieel belang dat uw 
website geoptimaliseerd is. 
Het pakket Website Optimizer maakt uw website beter 
vindbaar en zorgt door (her)inrichting voor meer leads 
en/of verkopen. 

Het pakket bestaat o.a. uit:

• Indept Website Analyse (SEO)
• Plan van aanpak met planning
• Optimaliseren van content op vastgestelde
 thema’s / belangrijkste zoekwoorden
• SEO onderdelen optimaliseren 
 (Headings, links, urls, redirects, etc..)
• Implementatie van Google Analytics
• Implementatie van Google Tag Manager
• Inrichten Google Search Console
• Maandelijkse rapportage op de vastgestelde KPI’s
• Begeleiding en sturing door een dedicated 

 Online Marketeer

 Tarieven
 Projectmanagement € 450,- eenmalig
 Beheer  € 300,- per maand*

Online advertising
 
Wilt u vandaag nog vindbaar zijn voor uw (nieuwe) 
klanten? Dan is het inzetten van Online Advertising 
wat u moet doen! Wij bepalen samen met u waar 
uw doelgroep zich bevindt, hoe men zoekt en wat u 
onderscheidt  van uw concullega. Dit is de basis van de 
inrichting van uw online campagne. U kunt adverteren op 
diverse online kanalen: Google Ads, Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram, Bing, etc.. 

Het pakket bestaat o.a. uit:

• Intake gesprek met onze online marketeer
• Doelgroep bepalen
• Zoekwoord Analyse
• Setup campagne(s)
• Contentcreatie advertenties
• Inrichten Google Analytics
• Monitoren, bijsturen en optimaliseren  
 campagne(s)
• Maandelijkse rapportage op Key Performance 
 Indicators

 Tarieven
 Setup fee  € 525,- eenmalig
 Ondersteuning € 225,-* per maand
   (3 uur per maand)

* minimaal 12 maanden, daarna 3 maanden opzegtermijn * excl. Adspend, minimaal 3 maanden, daarna 3 maanden 
opzegtermijn
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MYbusinessmedia is Google Partner. Dit 
betekent dat wij de certificeringsexamens 
voor Google-advertenties hebben doorstaan 
en op de hoogte zijn van de nieuwste 
productkennis.

Minisite op sterke portals + 
remarketing
Bereik uw potentiele klanten op één van onze websites 
/ portals. Breng uw product, dienst en/of merk onder 
de aandacht  via een aparte webpagina op onze portal 
in combinatie met een remarketing bannercampagne.
Gebruik de linkkracht van de portal voor betere 
vindbaarheid van uw website. 

Het pakket bestaat o.a. uit:

• Minisite op onze portal(s)
• Vermelding in de bedrijvengids
• Remarketing met banners, gegarandeerd 250.000
 vertoningen / 1.250 clicks per jaar
• Gegarandeerd: 250.000 vertoningen / 1250 clicks 
 per jaar!
• Maandelijkse rapportage Key Performance  
 Indicators 

 Tarieven
 Setup fee:  € 425,- eenmalig
 Beheer:  € 425,- per maand* 

  Tarieven
      
Website Restyling  v.a. € 1.995,-  eenmalig

Nieuwe look voor uw bestaande website, 
conform de laatste eisen

Contentmarketing  € 450,-  p.st. per jaar

Plaats uw artikel of whitepaper op één van 
onze portals voor extra aandacht 

A/B testing  € 225,-*  per maand

Verhoog uw conversies door testen en aanpassen 
van uw website door onze conversion specialisten 

Conversion+ page € 400,-*  per maand

Uw event, product en/of dienst  wordt op een 
expliciete conversiepagina geplaatst en via 
Google Ads aangejaagd.  

Google Shopping € 225,-*  per maand

Méér verkoop online door Google Shopping

Remarketing  € 150,-*  per maand

Google / Facebook / LinkedIn remarketing

D.A.P.   € 300,-*  per maand
(Data Analyse Pakket) 

Weten welke bedrijven uw website bezoeken 
om leadlijsten te creëren voor uw sales

Video Advertising € 150,-*  per maand

Promoot uw bedrijf via Youtube Marketing   
   

* minimaal 3 maanden, daarna 1 maand opzegtermijn *minimaal 3 maanden, daarna 1 maand opzegtermijn

Online marketing diensten
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Contact info  
Benieuwd wat voor u de optimale combinatie 
is of wilt u meer informatie? 

Neem dan contact op met onze 
accountmanager:

Rob Swart
Telefoon: +31 (0)6 22 796 633
E-mail:  r.swart@mybusinessmedia.nl

Of met onze binnendienst:

René Wibbelink 
Telefoon: +31 (0)570 50 43 43
E-mail:  r.wibbelink@mybusinessmedia.nl

Mr. H.F. de Boerlaan 28
7414 DA Deventer

Postbus 58, 7400 AB Deventer

Telefoon:  +31 (0)570 50 43 00
Fax:   +31 (0)570 50 43 99 
E-mail:  info@mybusinessmedia.nl
Website:  www.mybusinessmedia.nl

MYbusinessmedia is uw 
communicatiepartner bij het: 

● Schrijven en redigeren van uw persbericht 

● Maken van uw advertentie 

● Maken van uw banner en online uitingen 

● Ontwikkelen van een (bedrijfs)film 

● Ontwikkelen van uw website 

● Opstellen en versturen van nieuwsbrieven 

● Vervaardigen van uw whitepapers 

● Ontwikkelen van uw relatiemagazine 

● Organiseren van uw event 

● Contentservice voor uw website 

Andere titels uit onze portfolio zijn:

Vraag&Aanbod Nederland 

Vraag&Aanbod België 

Holland Zulieferland 

Wie levert 

Metaal & Techniek 

Aanleveren advertentiemateriaal

Advertentiemateriaal voor printuitgaven, websites en 
nieuwsbrieven: orders.engineering@mybusinessmedia.nl

Telefoon: +31 (0)570 – 50 43 52


