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IndustrieVandaag is het grootste onafhankelijke platform met industrienieuws. We verzamelen het laatste nieuws uit en over de industrie
in de volle breedte en brengen het hier bijeen voor jou. Van procesindustrie tot maakindustrie, van techniek tot en met industrieel
economisch nieuws en een agenda met alle (online) vakbeurzen, congressen & webinars.

Bekijk hier ‘live’ de actuele bezoekercijfers online

Gemiddeld 8.200 bezoekers per maand
Zij bekijken gemiddeld ruim 33.000 artikelen per maand

Doelgroep: directeur, (technisch) manager en engineer
Zij blijven graag op de hoogte van trends, noviteiten, techniek en
ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Deze technische bezoekers zijn actief
betrokken bij de bedrijfsvoering, het beleid, de productie, in- en verkoop en
technische vraagstukken

Branches voornamelijk procesindustrie, productie industrie enmachinebouw

Oplage nieuwsbrief ruim 1.300 ontvangers. Dit zijn échte en geverifieerde
abonnees met een zeer hoge openingsratio van 28% (*)
(*) Ontvangers die de nieuwsbrief niet binnen 6 maanden openen, worden
automatisch verwijdert uit onze verzendlijst. Dit zorgt voor échte lezers.

Redactieraad
Om op de hoogte te blijven van de laatste
technologische ontwikkelingen én voor een gezonde
blik op de praktijk, heeft IndustrieVandaag een
redactieraad. De redactieraad is een adviesorgaan
waarin deskundigen uit het bedrijfsleven, de industrie
en de wetenschap zitting hebben. Deze combinatie
geeft IndustrieVandaag een bijzondere voorsprong en
erkenning in de markt.
Het voltallige team vindt u hier online
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IndustrieVandaag mogelijkheden Tarief

1 Leaderboard (1090 x 135 pixels)
Boven op alle webpagina's. Altijd in het zicht, elke bezoeker van IndustrieVandaag ziet uw banner! € 900 p/mnd

2 Full banner 1 (1090 x 135 pixels)
Direct onder het nieuwsoverzicht op de homepage. Altijd in het zicht bij binnenkomst van bezoekers. € 700 p/mnd

3 Full banner 2 (1090 x 135 pixels)
Midden in het nieuws op de homepage. Altijd naast het agenda overzicht. € 600 p/mnd

4 Rectangle banner (450 x 375 pixels)
Rechts van alle webpagina's. € 600 p/mnd

5 Artikel banner (1090 x 135 pixels)
Uw banner wordt in het midden van alle (oude en nieuwe) artikelen geplaatst met aan uw bedrijf aanverwante producten/
diensten. Hiermee komt u zeer gericht onder de aandacht bij uw specifieke doelgroep! Bijv: de banner van een leverancier
van druksensoren komt in alle artikelen over druksensoren te staan. Zie voorbeeld ‘Machineveiligheid’ en ‘Flowmeters‘.

€ 700 p/mnd

6 Logo bij relevante artikelen
Uw logo wordt onderaan alle (oude en nieuwe) artikelen geplaatst mbt aan uw bedrijf aanverwante producten/diensten. Zo
weten bezoekers gelijk dat uw bedrijf dit soort (deel)producten/(deel)diensten levert. Bijv: het logo van een leverancier van
druksensoren komt onder alle artikelen over druksensoren te staan. Zie voorbeeld ‘Machineveiligheid’ en ‘Flowmeters‘.

€ 500 p/jaar

7 Digitale nieuwsbrief banner (1300 x 400 pixels)
Tussen de nieuwsbrief berichten. De nieuwsbrief verschijnt iedere vrijdag. € 700 p/st
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