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bereik de technisch professional
Products4Engineers verbindt potentiële kopers direct met leveranciers. Het is een unieke tool waarmee professionals producten, 
oplossingen, dienstverleners en fabrikanten voor hun projecten kunnen vinden. Een vermelding op Products4Engineers biedt 
gerichte zichtbaarheid en een hoge mate van productbewustzijn bij een grote groep potentiële klanten. Products4Engineers is 
onmisbaar in uw marketingstrategie.

Wat voor professionals bereikt Products4Engineers? Het merendeel van de gebruikers van Products4Engineers is specifiek op zoek 
naar een product, wil op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de branche of leest product- en toepassing gerelateerde 
artikelen. Veel voorkomende beroepen van onze gebruikers zijn; elektrotechnicus, productmanager, production engineer, R&D 
medewerker of werktuigbouwkundige. En goed om te weten, van onze gebruikers bezoekt 50% onze website op wekelijkse basis. 

Wij bereiken de technische professionals via onze onderstaande crossmediale kanalen:
• Onze website www.products4engineers.nl
• Onze nieuwsbrieven en E-blasts (partnermailingen)
• Via verschillende social media kanalen
• 2x per jaar een Products4Engineers magazine
• En via remarketing

een ware etalage voor uw producten, diensten, 
vacatures en opleidingen

ontdek de p4e professional

Uw producten zichtbaar onder 
technisch professionals? Dat doet 

u door crossmediale kanalen te 
combineren via Products4Engineers!



uw opleidingen nu op products4engineers
Deelnemers voor uw opleidingen, workshops en/of webinars werven? Zorg dat 
uw aanbod op Products4engineers staat! Steeds meer bedrijven organiseren 
webinars of breiden hun diensten uit met opleidingen. P4E wil u daar zo
goed mogelijk bij helpen met een handig overzicht voor de technische
sector. Naast een uitgebreid overzicht op onze website gaat u ook
mee in onze opleidingengids in het P4E Magazine.

bereik van

website

magazine

nieuwsbrief

8.000
Gebruikers per maand

20.000
Page views per maand

6.500+
Verzendadressen

2
Edities per jaar

9.000+
Emailadressen

8500+
E-blast abonnees

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

Display Advertising: leaderboard,
rectangle of thema-afbeelding*
*Let op: beperkte beschikbaarheid

p4e magazine 2021
Voorjaarseditie
Thema: Aandrijftechniek

Najaarseditie
Thema: Smart Sensor

Orders: 1 maart

Orders: 30 augustus

Artwork: 10 maart

Artwork: 8 september

Publicatie: 24 maart

Publicatie: 22 september

themaweken bij products4engineers

aandrijftechiek weken

smart sensor weken

Tijdens de themaweken van Products4Engineers wordt er extra aandacht gegeven aan een technisch thema. Gedurende deze 
weken worden wekelijks thema-gerelateerde nieuwsbrieven verstuurd. Daarnaast krijgen deelnemers extra exposure op de 
themaweekpagina op P4E. 

Data: 29 maart - 30 april

Data: 27 september - 29 oktober



Premium 15 Premium 10 Premium 5 Basic

Bedrijfsprofiel + beschrijving Beperkt

Logo

Adresgegevens

Emailadres

Telefoonnummer

URL naar uw website

Social media links

Vacatures

Opleidingen, workshops & webinars Beperkt

Producten Max. 5 p/m

Statistieken

Contactaanvragen

Case Studies & Blogs

Uitgelichte producten 15 10 5

Product in nieuwsbrief 15 10 5

Video in nieuwsbrief 6 4 2

Product in magazine 6 per jaar 4 per jaar 2 per jaar

€ 1500 € 1200 € 800 GRATIS

de voordelen van p4e premium

Bent u een leverancier van technische producten en wilt u deze onder de aandacht brengen van de voor u relevante professionals? 
Word premium leverancier! Door het upgraden van uw account profiteert u van veel voordelen, waaronder bijvoorbeeld 
extra zichtbaarheid in onze nieuwsbrieven, uw contactgegevens worden zichtbaar op onze website en u ontvangt direct 
contactaanvragen van geïnteresseerden in uw inbox. U vindt alle voordelen in onderstaande tabel. 

premium



prijslijst en opties
prijs per plaatsing

prijs per plaatsing

prijs per maand

NIEUWSBRIEF
E-BLAST*

PRODUCT VAN DE MAAND**

PRODUCT VAN DE WEEK

VIDEO

TOP BANNER

MID BANNER

ADVERTORIAL

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)

* 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 
Products4Engineers geplaatst.

€1.500

€950

€350

€600

€500

€400

€500

€900

€630

€700

€950

WEBSITE
LEADERBOARD BANNER*

RECTANGLE BANNER*

THEMA-AFBEELDING**

GESPONSORD ARTIKEL

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.

*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 
Products4Engineers 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

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.

COVER PRODUCT HIGHLIGHT
70 woorden met afbeelding en vervolg binnenzijde van 70 woorden.

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

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.

€3.100

€2.700

€2.700

€2.500

€2.470

€1.680

€1.280

€2.500

€500

MAGAZINE

THEMAWEKEN NIEUW

HOOFDSPONSOR

MEDIUM SPONSOR

SPONSOR

€1.995

€1,295

€795

Word onderdeel van de Products4Engineers 
themaweken. Krijg extra zichtbaarheid met 
één van onderstaande sponsorpakketten.

REMARKETING

STANDAARD DISPLAY BANNER*

DYNAMISCHE CAMPAGNE**

€500

€675

Toon een maand lang uw advertenties 
aan P4E websitebezoekers via Google 
Remarketing. De standaard display banner 
kunnen we ook voor u ontwerpen! 

*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.

OPLEIDINGEN NIEUW

NIEUWSBRIEF

MAGAZINE

COMBINATIE

1 - 3 OPLEIDINGEN

4 - 6 OPLEIDINGEN

6+ OPLEIDINGEN

€149

€149

€249

10%

20%

30%

Voor extra zichtbaarheid voegen we uw 
opleidingen toe aan onze e-mailspecial en 
opleidingenkatern in de najaarseditie van P4E 
magazine. Prijzen per opleiding:

Premium adverteerders van P4E komen 
in aanmerking voor onderstaande 
kortingstaffels.

premium


