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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
• Leaderboard € 575,- per maand

• Large rectangle € 550,- per maand

• Fullbanner € 325,- per maand

• Logolink € 250,- per maand

Prijzen ex. BTW, staffeltarieven op aanvraag

Rich Media Banner Campagnes op aanvraag. 
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Online facts per maand:
• 10.000 unieke bezoekers
• 20.000 pageviews
• 8.000 nieuwsbriefabonnees

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

‘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) 

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 op 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 die midden in de Motion & Control 
wereld staat.  

Sponsored content
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