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bereik professionals in de bouw
Bouwproducten verbindt beslissers en beïnvloeders binnen de bouwbranche met leveranciers van producten. Bouwproducten
is daarmee een unieke tool waarmee professionals producten, oplossingen, dienstverleners en fabrikanten voor hun projecten
kunnen vinden. Een vermelding op Bouwproducten biedt uitmuntende, gerichte bekendheid voor uw producten bij een grote groep
potentiële klanten. Bouwproducten is onmisbaar in uw marketingstrategie.

ontdek de bouwproducten bezoeker
Wie is de bezoeker van Bouwproducten? Van alle gebruikers van Bouwproducten bezoekt 50% de website wekelijks. Veel
voorkomende beroepen van onze bezoekers zijn directeuren, inkopers, architecten, adviseurs, projectleiders en vakmensen uit de
branche. Het merendeel van de bezoekers van Bouwproducten is specifiek op zoek naar een product, wil op de hoogte blijven van
de laatste ontwikkelingen in de branche en leest product- en toepassingsgerelateerde artikelen.

een ware etalage voor uw producten, diensten,
vacatures en opleidingen
Wij bereiken de bouwkundig specialisten via onze crossmediale kanalen:
• Bouwproducten.nl
• Bouwproducten nieuwsbrief en E-blast
• Bouwproducten magazine
• Remarketing

Uw producten zichtbaar voor
duizenden professionals in de bouw?
Dat doet u door crossmediale kanalen
te combineren via Bouwproducten!

bereik van bouwproducten
website

20.000

45.000

Gebruikers per maand

Page views per maand

magazine

6.500+

2

Verzendadressen

Edities per jaar

nieuwsbrief

20.000+

12.000+

Emailadressen

E-blast abonnees

prijslijst en opties
NIEUWSBRIEF
E-BLAST*
PRODUCT VAN DE MAAND**
PRODUCT VAN DE WEEK
VIDEO
TOP BANNER
MID BANNER
ADVERTORIAL

prijs per plaatsing
€1.500
€950
€350
€600
€500
€400
€500

Uw eigen HTML naar onze abonees.
Uw product een maand lang uitgelicht
Uw product uitgelicht
Uw video uitgelicht als openingsbericht
648 x 80 pixels (b x h)
648 x 80 pixels (b x h)
400 tekens (incl. afbeelding of logo)

themaweken
Tijdens de themaweken van Bouwproducten
wordt er extra aandacht gegeven aan een
thema met extra nieuwsbrieven en exposure.
gezond binnenklimaat
zonwering
installatie
veiligheid en bescherming

19-4 / 21-5
31-5 / 28-6
1-10 / 29-10
15-11 / 17-12

online kalender
Wekelijkse E-nieuwsbrief: dinsdag
E-blast: woensdag & donderdag*
*beperkt beschikbaar

Display Advertising: Leaderboard,
Rectangle of Thema-afbeelding.
Beperkte beschikbaarheid.

* We kunnen uw e-blast ook voor u ontwerpen!
** Het product van de maand wordt in alle nieuwsbrieven van die maand uitgelicht én in
een kader op de homepagina en relevante categorieën op Bouwproducten geplaatst.

WEBSITE
LEADERBOARD BANNER*
RECTANGLE BANNER*
THEMA-AFBEELDING**
GESPONSORD ARTIKEL

prijs per maand
€900
€630
€700
€950

728 x 90 pixels (b x h)
336 x 280 pixels (b x h)
785 x 271 pixels (b x h)
450 woorden incl. afbeeldingen met
vermelding op de homepagina + 2x in
de nieuwsbrief.

MAGAZINE

Voorjaarseditie
Thema:
Gezond binnenklimaat

Najaarseditie

*Leaderboard en rectangle banners rouleren met andere banners, met een gemiddeld
aantal impressies van 6.000 per maand.
** De thema-afbeelding linkt door naar uw website of bedrijfspagina op Bouwproducten
en wordt prominent getoond op de homepagina of op de betreffende categoriepagina.

COVER*
BACKCOVER
INSIDE FRONT
INSIDE BACK
1/1 PAGINA
1/2 PAGINA VERTICAAL
1/3 PAGINA HORIZONTAAL

bouwproducten
magazine 2021

Thema:
Installatie

Orders: 29 maart
Artwork: 2 april
Publicatie: 16 april
Orders: 13 september
Artwork: 17 september
Publicatie: 1 oktober

prijs per plaatsing
132 X 188 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
90 x 268 mm
189 x 86 mm

€3.100
€2.700
€2.700
€2.500
€2.470
€1.680
€1.280

Ander formaat? Vraag naar de mogelijkheden. Alle afmetingen zijn b x h, 3 mm afloop
vereist bij een hele pagina advertentie (backcover, inside front, inside back & 1/1 pagina).
* Uw afbeelding op de cover inclusief 1/1 pagina artikel aan binnenzijde.

GESPONSORD ARTIKEL
1 pagina artikel (450 woorden) met afbeeldingen en contactgegevens in P4E magazine.
Dit artikel wordt tevens in de nieuwsbrief en één maand op de homepagina uitgelicht.
Alle getoonde prijzen zijn exclusief 21% BTW

€2.500

remarketing
Toon een maand lang uw advertenties aan
websitebezoekers van Bouwproducten via Google
Remarketing. De standaard display banner kunnen
we ook voor u ontwerpen!

STANDAARD DISPLAY BANNER*
DYNAMISCHE CAMPAGNE**

€500
€675

*Een rectangle banner van 300 x 250 pixels of
leaderboard van 728 x 90 pixels (b x h). Andere
formaten zijn ook mogelijk.
** Wij configureren uw campagne met afbeeldingen,
titels en tekst. Dit monitoren en optimaliseren wij
gedurende de looptijd.

