
Prijslijst 2018

www.products4engineers.nl/adverteren

Neem gerust contact op met Marc Nühn!

Email:   marc.nuhn@geomares.nl

Tel.:    +31 15 76 15 622

Mob.:    +31 65 36 30 120

Postbus 112

8530 AC Lemmer Nederland

www.geomares.nl

Afmetingen (b x h) Prijs per maand

LEADERBOARD BANNER 728 x 90 pixels  € 900

RECTANGLE BANNER  336 x 280 pixels  € 630 

THEMA-AFBEELDING*  785 x 271 pixels  € 700

De leaderboard en rectangle banners rouleren per impressie met andere banners, met een gemiddeld 
aantal impressies van 10.000 per maand. 

* De thema afbeelding linkt door naar uw bedrijfspagina op P4E.nl en wordt prominent getoond op de 
   homepagina en alle (sub)categoriepagina’s.

Afmetingen (b x h) Prijs per plaatsing

E-BLAST  Uw eigen html naar onze abonnees € 1.500

PRODUCT VAN DE MAAND* Uw product een maand lang uitgelicht € 800 

VIDEO  Uw video uitgelicht als openingsbericht € 600

TOP BANNER  648 x 80 pixels  € 500

MID BANNER  648 x 80 pixels  € 400

SKYSCRAPER  120 x 600 pixels  € 440 

ADVERTORIAL  400 leestekens incl. spaties met logo € 500

* Het product van de maand wordt in alle nieuwsbrieven van die maand uitgelicht én in een kader 
   op de homepagina en relevante categorieën op Products4Engineers.nl

Afmetingen (b x h) Prijs per plaatsing

COVER*  132 x 188 mm  € 2.995

1/1 PAGINA  210 x 297 mm + 3 mm afl oop € 2.470 

1/2 PAGINA  189 x 129.5 mm  € 1.680

1/4 PAGINA    90 x 129.5 mm  € 1.160
* Inclusief 1/1 pagina artikel binnenzijde

GESPONSORD ARTIKEL    € 2.500
1 pagina artikel (450 woorden) met afbeeldingen en contactgegevens in P4E 
magazine. Dit artikel wordt tevens uitgelicht in de nieuwsbrief en één maand 
op de homepage.

PRODUCTBERICHT OP VOORPAGINA  € 500
70 woorden met afbeelding en vervolg binnenzijde van 70 woorden

Alle prijzen excl. 21% BTW indien van toepassing

Wilt u meer weten? 
WEBSITE

NIEUWSBRIEF MAGAZINE

TIP



Leveranciers mogen gratis hun producten toevoegen op Products4Engineers.nl. 
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om PREMIUM leverancier te worden. Als 
PREMIUM leverancier tovert u uw account in een handomdraai om tot een ware 
etalage. Zo krijgt u bij al uw producten toegang tot o.a. de volgende features:

Infosheet 2018

Wilt u meer weten? 

Neem gerust contact op met Marc Nühn!
Email:   marc.nuhn@geomares.nl
Tel.:    +31 15 76 15 622
Mob.:    +31 65 36 30 120

Daarnaast selecteert u via uw dashboard een aantal producten die extra worden 
uitgelicht op Products4Engineers.nl en de nieuwsbrieven. Deze producten kunt 
u naar wens aanpassen door het jaar heen.

PREMIUM 5
5 producten worden het hele jaar extra uitgelicht op P4E.nl 
5x uitgelicht product in de P4E nieuwsbrief
2x uitgelichte video in de P4E nieuwsbrief

€800
per jaar

PREMIUM 10
10 producten worden het hele jaar extra uitgelicht op P4E.nl 
10x uitgelicht product in de P4E nieuwsbrief
4x uitgelichte video in de P4E nieuwsbrief

€1.200
per jaar

PREMIUM 15
15 producten worden het hele jaar extra uitgelicht op P4E.nl 
15x uitgelicht product in de P4E nieuwsbrief
6x uitgelichte video in de P4E nieuwsbrief

€1.500
per jaar

Voeg video’s en case studies toe

Ontvang directe contactaanvragen 
in uw inbox

Volg uw resultaten via de statistieken 
in uw eigen dashboard

Promoot uw vacatures en evenementen

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Postbus 112
8530 AC Lemmer Nederland
www.geomares.nl

Alle prijzen excl. 21% BTW indien van toepassing


