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- Compleet bedrijfsprofiel 
- Onbeperkt producten toevoegen waarvan 10 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 
-Per editie één uitgelicht product in de Products4Engineers Buyers Guide

Products4Engineers PremiumContent kalender 2023 1.800 per jaar

- Premium pakket op maat gemaakt 
- Uitgelichte producten (aantal in overleg) 
- Alle premium pakket opties + extra pakket(ten) naar keuze 
- Producten uitgelicht in de Products4Engineers Buyers Guide (aantal in overleg)


Premium Enterprise prijs op aanvraag

Januari

Februari

April

Mei

Juni

November

December

Oktober

Industriële automatisering


Pneumatiek en Hydrauliek

2023
April P4E Buyers Guide (print)


Sensoren en transmitters

Motoren en Aandrijvingen



Elektrotechniek & elektronica

2023
Oktober P4E Buyers Guide (print)

Aandrijftechniek

Meet-en regeltechniek

Sensoren en transmitters


Products4Engineers is een informatieplatform voor technische professionals in de 
engineering. Het wil zoveel mogelijk relevante gebruikers helder informeren over 
bestaande en nieuwe technische oplossingen (Smart Engineering/Industry 4.0) op 
componentniveau binnen de (proces)industrie en werktuigbouw. Content op het 
platform dient deze professionals primair ondersteuning en inspiratie te bieden 
tijdens de oriëntatiefase van een ontwerp-/aankoopproces.


De doelgroep van Products4Engineers bestaat uit technische experts die 
nauw betrokken zijn bij de totstandkoming en instandhouding van 
‘eindoplossingen’ voor de (proces)industrie en de werktuigbouw. Denk 
hierbij aan werktuigbouwkundigen, procesengineers, inkopers en 
onderhoudstechnici.


Products4Engineers focust zich op de Engineer 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.


mailto:jacqueline@geomares.media
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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 Products4Engineers 
10.000 impressies *alternatief formaat voor weergave op mobiel

1.450

Leaderboard banner (728x90px)
Liggende banner getoond over de hele website van Products4Engineers 
10.000 impressies*alternatief formaat voor weergave op mobiel

1.250

Large leaderboard banner (970x90px)
Liggende banner getoond over de hele website van Products4Engineers 
10.000 impressies*alternatief formaat voor weergave op mobiel

1.300

Medium Rectangle (300x250px)
Rechthoekige banner getoond over de hele website van Products4Engineers 
10.000 impressies

850

Display remarketing  
60.000 impressies met gegarandeerd 500 klikken naar eigen website. 
Gericht op alle websitebezoekers van Products4Engineers via het Google 
Display Netwerk.Campagne op maat is mogelijk


1.000

Online Display

E-Blast
Eigen mailing naar nieuwsbriefontvangers van Products4Engineers

2.000

Dedicated E-mail
Nieuwsbrief volledig in het teken van uw producten en bedrijfsprofiel op 
Products4Engineers

1.500

Full top banner
Banner getoond bovenaan in de nieuwsbrief

850

Advertorial
Tekstadvertentie met afbeelding op unieke positie in de nieuwsbrief

750

Nieuwsbrief

Cover afbeelding
Inclusief hele pagina artikel in het magazine en op de website

3.750

Product op de cover
Productafbeelding met tekst op de voorpagina. Per editie beschikbaar voor 
twee adverteerders

950

Gesponsord artikel
Uw artikel gepubliceerd in het magazine en één keer geplaatst in de 
nieuwsbrief. 

*extra kosten voor het schrijven van het artikel: €950 per pagina

Hele pagina advertentie 2.750

Hele pagina 2.950
Twee pagina’s 3.800

Halve pagina advertentie 1.975
1.5501/3 pagina liggende advertentie 

Buyers Guide (print)

v1.1

Prijslijst 2023
prijzen in euro exclusief BTW

> 8.000 ontvangers

Oplage > 6.500 

> 11.000 maandelijkse bezoekers


