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Duurzaamheid en innovatie

Circulariteit

Gezond binnenklimaat en  
besparingstechnieken

Energieoplossingen voor de bouw

BIM en Digitale Transformatie

Bouwproducten • Alles voor de bouw van morgen

Vuurtorenweg 18b, 8531 HJ Lemmer, Nederland • +31 514 561 854 •  geomares.media  

Bouwproducten helpt toeleveranciers in de bouw bij hun marketingactiviteiten. Wij zijn er voor 
bedrijven die weten wat ze willen en voor ogen hebben waar wij voor staan: de waarde van 
marketing in een nieuwe bouwwereld en alles wat daarvoor nodig is. Bouwproducten 
ondersteunt next level marketingprofessionals. Professionals die openstaan voor verandering en 
datagedreven informatie én die geloven in ons netwerk met bijbehorende expertise en kennis. Wij 
zijn er voor diegenen die een omnichannel aanpak zoeken voor het leggen van verbinding met de 
markt.

Wat kan Bouwproducten betekenen voor uw bedrijf?

Wie is onze doelgroep?

De doelgroep van Bouwproducten bestaat uit bouwprofessionals die nauw betrokken zijn bij de 
totstandkoming en de correcte uitvoering van het bouwbestek. Denk hierbij aan architecten, 
projectontwikkelaars, werkvoorbereiders, calculators, inkopers, technisch tekenaars en 
(kleinere) aannemers.

Bouwproducten focust zich op de bouw van morgen. In het 
verlengde daarvan zijn bovenstaande topics vastgesteld. Bent 
u als bedrijf binnen één of meer van deze gebieden actief? 
Onderwerpspecifieke content van onze premium leveranciers 
wordt op het juiste moment in de spotlight gezet.


Bouwproducten is een productinformatieplatform voor professionals in de 
bouw. Met als doel het platform zoveel mogelijk relevante gebruikers helder 
te informeren over bestaande en nieuwe bouwtechnische oplossingen. De 
content op het platform moet bouwprofessionals primair ondersteuning en 
inspiratie bieden in de oriëntatiefase van een aankoopproces.


Bouwproducten richt zich hoofdzakelijk op de informatie- en 
nieuwsvoorziening rondom moderne bouwtechnische oplossingen 
die bijdragen aan een duurzame bouw in Nederland, ‘de bouw van 
morgen’.




Content kalender 2023

Pakket op maat? jacqueline.van.toledo@geomares.nl



Zorg het hele jaar voor zichtbaarheid bij Decision Making Units in de Bouw Jacqueline van Toledo • jacqueline.van.toledo@geomares.nl • +31 514 561 854

Categorie hoofdsponsor
Bedrijfsprofiel met bedrijfslogo, afbeelding en tekst op alle categoriepagina’s 
binnen een hoofdcategorie

op aanvraag

Thema hoofdsponsor
Hele jaar themasponsor met één maand naar keuze twee extra 
themanieuwsbrieven

op aanvraag

Product promotie pakket 
Product weergegeven op de homepage, op alle basic-productpagina’s binnen 
een categorie naar keuze en twee keer een nieuwsbrief-highlight

1.750

Website

Billboard banner   (970x250px)
Liggende banner getoond over de hele website van Bouwproducten  
10.000 impressies *alternatief formaat voor weergave op mobiel

1.450

Leaderboard banner (728x90px)
Liggende banner getoond over de hele website van Bouwproducten 
10.000 impressies*alternatief formaat voor weergave op mobiel

1.250

Large leaderboard banner (970x90px)
Liggende banner getoond over de hele website van Bouwproducten  
10.000 impressies*alternatief formaat voor weergave op mobiel

1.300

Medium rectangle (300x250px)
Rechthoekige banner getoond over de hele website van Bouwproducten 
10.000 impressies

850

Display remarketing  
60.000 impressies met gegarandeerd 500 klikken naar eigen website. 
Gericht op alle websitebezoekers van Bouwproducten via het Google Display 
Netwerk.Campagne op maat is mogelijk


1.000

Online Display

E-blast
Eigen mailing naar nieuwsbriefontvangers van Bouwproducten

2.000

Dedicated e-mail
Nieuwsbrief volledig in het teken van uw producten en bedrijfsprofiel op 
Bouwproducten

1.500

Full top banner
Banner getoond bovenaan in de Bouwproducten nieuwsbrief

850

Advertorial
Tekstadvertentie met afbeelding op unieke positie in de nieuwsbrief

750

Nieuwsbrief

v1.1

Prijslijst 2023
prijzen in euro exclusief BTW > 20.000 ontvangers

> 22.000 maandelijkse bezoekers

- Compleet bedrijfsprofiel 
- Onbeperkt producten toevoegen waarvan 5 producten uitgelicht 
- Persoonlijke campagnemanager begeleidt en ontzorgt  
- Onbeperkt leads direct in inbox  
- Aantal clicks en downloads zichtbaar 
- Linkbuilding op productniveau (directe links naar eigen website) 
- Prestatierapport en marktinzichten 
- Bovenaan in de zoekresultaten 
- Social media buttons 
- Onbeperkt productvideo’s toevoegen 
- Nieuwsbrief highlights 
- Productnieuws, webinars, casestudies en vacatures uitgelicht in nieuwsbrieven

Bouwproducten Premium 1.800 per jaar

- Premium pakket op maat gemaakt 
- Uitgelichte producten (aantal in overleg) 
- Alle premium pakket opties + extra pakket(ten) naar keuze

Premium Enterprise prijs op aanvraag


