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GROOTSTE COMMUNICATIEPLATFORM
VOOR DE BOUW IN DE BENELUX

vaktijdschrift in print, een state-of-the-art website met
nieuwsbrief en up-to-date social mediakanalen.

Al ruim 30 jaar is de Louwers Groep een toonaangevende
uitgever van vakinformatie in de Benelux. De bouwgerelateerde titels vormen gezamenlijk het grootste communicatieplatform voor de bouw in de Benelux, zowel in print
als online. In samenwerking met bedrijfsleven, overheid
en (branche)organisaties vormt dit unieke netwerk voor
u hét podium om honderdduizenden professionals zeer
gericht te bereiken.

GENEREER KWALITATIEVE LEADS EN
VERGROOT UW NAAMSBEKENDHEID

BETON & STAALBOUW is al jaren marktleider en een
sterk merk. Als relatie bent u verzekerd van een krachtig

U bent gewend om de juiste beslissingen te nemen en
snel resultaat te behalen. Hierin ondersteunen wij u
graag. Door de combinatie van content marketing en
een commerciële uiting, genereert u kwalitatieve leads
en vergroot u uw naamsbekendheid.
BETON & STAALBOUW is het best gelezen platform voor
de professional in de bouw. Het biedt de lezer een actueel
overzicht van de meest toonaangevende projecten, laatste
productontwikkelingen, innovaties en trends. Dagelijks via
Betonenstaalbouw.nl, tweewekelijks middels de nieuwsbrief en tweemaandelijks met het vaktijdschrift.

BETONENSTAALBOUW.NL

TIJDSCHRIFT TARIEVEN
NUMMER

VERSCHIJNING

THEMA

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Februari
April
Juni
Oktober
December

Vloeren, Software
Behandeling & Bescherming, Machines & Materieel
Brandwerend Beton & Staal, Prefab
Verbindingen, Circulair bouwen
Funderings- & Bekistingstechnieken, Betonreparatie & -Herstel

1
2
3
4
5

VASTE ITEMS
Journaal, De Pen, Voor- en nabeschouwing beurzen, Thema’s, Wie Doet Wat

FULL COLOUR ADVERTENTIEFORMATEN EN -TARIEVEN PER 01-2019 EXCLUSIEF BTW
95 x
130 mm
230 x 297 mm

460 x 297 mm

197 x 130 mm

1/4 Advertentie

1/2 Advertentie

1/1 Advertentie

2/1 Advertentie

• Formaat
95 x 130 mm (b x h)
	(+ 3 mm afloop)

• Formaat
197 x 130 mm (b x h)
(+ 3 mm afloop)

• Formaat
230 x 297 mm (b x h)
(+ 3 mm afloop)

• Formaat
460 x 297 mm (b x h)
(+ 3 mm afloop)

€ 850,-

€ 1.350,-

€ 2.150,-

€ 3.350,-

TECHNISCHE GEGEVENS
Drukprocédé
Papiersoort
Bladspiegel
Zetspiegel
Uitvoering

Binnenwerk
Offset
115 grs. Mat MC*
230 x 297 mm
197 x 267 mm
Full colour

Omslag
Offset
300 grs. Gesatineerd MC*

Full colour, Glansvernis

*Machine Coated

AANVULLENDE TARIEVEN EN KORTINGEN

AANLEVEREN ADVERTENTIEMATERIAAL

-

Hoge resolutie PDF, EPS, TIFF of JPEG kan worden aangeleverd via
www.wetransfer.com of stuur deze naar traffic@louwersuitgevers.nl
o.v.v. naam van het vaktijdschrift en uw bedrijfsnaam. Steunkleuren
worden opgebouwd in CMYK en foto’s graag aanleveren op 300 dpi
ware grootte.

Voorkeursplaatsing
Omslagpagina
Achterpagina
Bij 3 plaatsingen
Bij 5 plaatsingen

10%
15%
25%
5%
10%

toeslag
toeslag*
toeslag*
korting
korting

*Op basis van 1/1 pagina full colour advertentie
Losse bijlagen, mee gehechte bijlagen, inserts en uitscheurkaarten op aanvraag. De definitieve prijsopgave volgt na toezending van een proefexemplaar

WIE DOET WAT
Wie Doet Wat is een rubriek met een overzicht van de meest gerenommeerde
bedrijven in uw branche. U kunt op twee manieren deelnemen.
U kunt een naamsvermelding met logo plaatsen of u kiest voor een infoblok.
Dit is een full colour advertentie onder een rubriek.
Tarieven
Naamsvermelding met logo
Infoblok (43 x 50 mm)		

€ 595,€ 995,-

Tarieven in meerdere rubrieken in overleg.
Tarieven zijn voor de duur van 1 jaar / 5 nummers, exclusief btw.

BETONENSTAALBOUW.NL

ONLINE TARIEVEN
UITGEBREID, SNEL EN VOORDELIG
Communiceer uw nieuwste project- en productontwikkelingen
uitgebreid, snel en voordelig. Het platform Beton & Staalbouw is
uw dagelijkse toegang tot onder andere architecten, aannemers,

ingenieursbureaus, bouwbedrijven, bedrijven uit de infraketen,
betrokken ministeries en rijksdiensten, gemeenten, provincies en
andere betrokken overheden in Nederland en België.

REDACTIONEEL MET UW DOELGROEP COMMUNICEREN
Door zowel offline als online redactioneel met uw doelgroep te
communiceren, creëert u een maximaal bereik. Beton & Staalbouw ondersteunt u daarbij, door samen met u een vakinhoudelijk, informatief artikel te schrijven over uw project, product of
dienst. Een artikel dat professionals aanspreekt én dat aansluit
op hun belevingswereld. Deze zogenaamde ‘branded content’
wordt voor één aantrekkelijk tarief geplaatst in ons vaktijdschrift
en via onze digitale kanalen verspreid in de sector.
Het vaktijdschrift Beton & Staalbouw verschijnt vijf keer per
jaar, de nieuwsbrief tweewekelijks en de website wordt dagelijks
up-to-date gehouden. Beton & Staalbouw zorgt ervoor dat uw
nieuws de markt snel en effectief bereikt!

BEDRIJVENINDEX
Hier worden partners en bedrijven onderverdeeld in categorieën. Zo wordt door een simpel
overzicht direct duidelijk in welke branche uw bedrijf actief is. Door middel van een interactieve banner wordt het mogelijk gemaakt om direct naar uw bedrijfsprofiel en/of homepage
te navigeren. Het bedrijfsprofiel is eveneens uw persoonlijke landingspagina. Bezoekers vinden hier bedrijfsinformatie en artikelen die gerelateerd zijn aan uw organisatie.
De looptijd bedraagt 1 jaar (12 maanden).
Formaat: 233 x 146 pixels (b x h), 72 dpi

€ 795,-

TOP BANNER

INCL. BEDRIJVENINDEX + BEDRIJFSPROFIEL

Deze banner staat permanent boven aan de website voor de periode van 1 jaar (12 maanden). De
banner vormt een onderdeel van een carrousel. De banner heeft twee links: één naar uw website
en één naar uw profiel pagina.
Formaat: 233 x 146 pixels (b x h), 72 dpi

€ 1.750,-

LEADERBORD BANNER
INCL. BEDRIJVENINDEX + BEDRIJFSPROFIEL

Deze banner staat permanent tussen de gepubliceerde artikelen voor de periode van 1 jaar
(12 maanden). De banner vormt onderdeel van een carrousel, waarbij maximaal 5 andere
banner-advertenties worden gepubliceerd. Doorlinks zijn toegestaan.
Formaat: 728 x 90 pixels (b x h), 72 dpi

BETONENSTAALBOUW.NL

€ 1.850,-

ONLINE TARIEVEN
SIDEBAR BANNER

INCL. BEDRIJVENINDEX + BEDRIJFSPROFIEL

Deze banner staat permanent op de plaats in de sidebar voor de periode van 1 jaar (12 maanden).
De banner vormt een onderdeel van een carrousel, waarbij maximaal 3 andere banner-advertenties
worden gepubliceerd. Doorlinks zijn toegestaan.

€ 1.950,-

Formaat: 300 x 250 pixels (b x h), 72 dpi

NIEUWSBRIEF PARTNER BANNER

€ 1.450,-

Deze banner staat permanent onderaan in de nieuwsbrief voor de periode van 1 jaar
(12 maanden). De banner vormt een onderdeel van de twee wekelijkse nieuwsbrief
en staat in een groep van zes banners. Doorlinks zijn toegestaan. Tevens krijgt u de
mogelijkheid om met uw nieuws, innovaties, producten en/of diensten professioneel
naar alle vak gerelateerde relaties naar buiten te treden.

€ 1.450,-

Formaat: 180 x 100 pixels (b x h), 72 dpi

NIEUWSBRIEF LEADERBOARD BANNER
Deze banner staat permanent tussen de nieuwsbrief artikelen voor de periode van 1 jaar
(12 maanden). Doorlinks zijn toegestaan. De nieuwsbrief wordt twee wekelijks verstuurd.

€ 1.950,-

Formaat: 562 x 67 pixels (b x h), 72 dpi

BETON- & STAALBOUW

Platform over beton en staal in de bouw

BLADMANAGEMENT
Mark de Lau
E m.delau@louwersuitgevers.nl

ISSN 2352-3867
Jaargang 6

UITGEVER

SECRETARIAAT
Manuela Depenbrock

DOELGROEP

Directies en management van bouwbedrijven,
projectontwikkelaars, opdrachtgevers, betrokken
ministeries en rijksdiensten, waterschappen, gemeenten,
provincies en andere betrokken overheden, landelijke,
regionale en lokale organisaties, aannemers, ingenieurs,
constructeurs, technologen en leveranciers actief in de
Beton- en Staalindustrie.

Sandra Reijnders
E traffic@louwersuitgevers.nl

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE
5 x per jaar

Schatbeurderlaan 6, 6002 ED Weert
Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland
T +31 495 45 00 95
E info@louwersuitgevers.nl
W www.louwersuitgevers.nl

EINDREDACTIE

Lieke van Zuilekom

ABONNEMENTSPRIJS
Nederland: € 63,00 per jaar excl. btw
Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. btw
IBAN nr. NL78ABNA0490282067
BIC ABNANL2A
t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV
o.v.v. Beton & Staalbouw

OPLAGE

5.500 exemplaren

OMVANG

± 100 pagina’s

VORMGEVING/ART DIRECTION
T +31 495 45 00 95
E studio@louwersuitgevers.nl
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