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P4E PREMIUM

Products4Engineers informeert en inspireert technisch professionals en brengt ze 
in contact met toonaangevende fabrikanten uit Nederland en de rest van Europa. 
Products4Engineers is het grootste productplatform voor de technische sector en 
onmisbaar in de transformatie naar de industrie van morgen.

Hier zoekt, vindt, vergelijkt en selecteert u uit meer dan 15.000 slimme oplossingen 
in meer dan 60 categorieën van meer dan 1.000 toeleveranciers uit de (digitale) 
maak en procesindustrie. Op Products4Engineers komt u, zonder gedoe, en vanaf 
één plek, in contact met alle leveranciers die er zijn!

Products4Engineers vergroot de bekendheid van uw producten, koppelt uw merk 
aan het meest gewaardeerde productplatform voor techniek en engineering én 
verhoogt het aantal directe leads voor uw organisatie.

Onbeperkt producten toevoegen op 
Products4Engineers.nl

Online performance dashboard met 
uitgebreide statistieken

Directe leads  & traffic naar uw 
website

Voorrang in P4E zoekresultaten

Uitgelichte productvermeldingen in 
nieuwsbrief*

Uitgebreid bedrijfsprofiel

Video’s, blogs & casestudy’s 
toevoegen

Vacatures, opleidingen en webinars 
toevoegen

Uitgelichte producten in de 
Products4Engineers Buyers Guide 
(magazine)

NIEUW in 2022! Uitgebreide 
rapportages en marktinzichten

VERHOOG UW NAAMSBEKENDHEID EN DE BEKENDHEID 
VAN UW PRODUCTEN

BASIC   

FREE

PREMIUM   

1.000

10 
PRODUCTEN

1 
PER EDITIE

15 
PRODUCTEN

2 
PER EDITIE

4
PER EDITIE

PREMIUM 
PLUS  
1.750

PREMIUM 
UNLIMITED 
3.000

ONTVANG AUTOMATISCH AANVRAGEN IN UW MAILBOX

VOLG CAMPAGNES EN RESULTATEN VIA UW EIGEN 
DASHBOARD

VERSTERK UW POSITIE IN DE GOOGLE ZOEKRESULTATEN

BEREIK NIEUWE POTENTIËLE KOPERS

*  Uw uitgelichte producten, casestudy’s, video’s, artikelen en/of vacatures worden 
gedurende het jaar meegenomen in onze Products4Engineers nieuwsbrieven

Neem gerust contact met ons op

www.products4engineers.nl

per jaar per jaar per jaar



Neem gerust contact met ons op sales@products4engineers.nl +31 (0) 514 561 854

tarief per plaatsingNIEUWSBRIEF

E-BLAST

DEDICATED EMAIL
 

PRODUCT VAN DE MAAND*

VIDEO

FULL BANNER

ADVERTORIAL

Partnermailing naar de 
Products4Engineers database

Speciale editie van de P4E nieuwsbrief 
volledig in het teken van uw bedrijf en 
producten 

Uw product een maand lang uitgelicht

Uw video uitgelicht in de nieuwsbrief

648 x 80 pixels (b x h)

400 leestekens 

*  Product van de maand wordt een maand lang meegenomen in alle nieuwsbrieven 
en prominent zichtbaar op de homepage

1.750

1.500

1.000

500

500

500

tarief per plaatsing

COVER AFBEELDING*

HELE PAGINA**

HALVE PAGINA STAAND

1/3 PAGINA LIGGEND

GESPONSORD ARTIKEL
Uw artikel wordt een maand uitgelicht op de homepage, gepubliceerd in het 
magazine en twee keer opgenomen in de nieuwsbrief

Hele pagina artikel:  450 woorden, 2 afbeeldingen, logo, contactgegevens
Twee pagina’s artikel:  1.000 woorden, 4 afbeeldingen, logo, contactgegevens

PRODUCT OP COVER
70 woorden + kleine productfoto op de voorpagina
Slechts beschikbaar voor 2 adverteerders

132 x 188 mm 

210 x 297 mm

90 x 268 mm

189 x 86 mm

*  Inclusief hele pagina artikel in het magazine en op 
de website  

**  Cover 2, 3 en 4 posities op basis van beschikbaarheid

3.500

2.500

1.750

1.350

2.750
3.500

750

MAGAZINE

tarief per maand

1.200

1.000

750

650

1.100

700

WEBSITE

BILLBOARD 

LEADERBOARD

HALF PAGE AD

MEDIUM RECTANGLE

GESPONSORD ARTIKEL*

CATEGORIE SPONSOR**

970 x 250 pixels (b x h)

728 x 90 pixels (b x h)

300 x 600 pixels (b x h)

300 x 250 pixels (b x h)

Artikel (450 woorden)

785 x 27 pixels (b x h)

*  Uw artikel inclusief afbeeldingen en contactgegevens wordt uitgelicht op de homepage 
en twee keer opgenomen in de nieuwsbrief

**  Exclusieve mogelijkheid om uw merk of product prominent op een vaste positie op 
de categoriepagina te positioneren. Iedere bezoeker die vanuit de categoriepagina een 
product zoekt, zal eerst met uw merk in aanraking komen. Positie per maand en voor een 
heel jaar te reserveren

tarief per maandDYNAMIC DISPLAY REMARKETING

Op maat gemaakte remarketing campagne inclusief campagne 
management en reporting. Vraag ons naar de mogelijkheden

> 8.000 abonnees

> 18.000 pageviews per maand
> 10.000 unieke websitebezoekers

750

www.products4engineers.nl

TELEFONISCH INTERVIEW
Schrijven en opmaken van gesponsorde artikelen

750

Prijslijst 2022
prijzen (EUR) zijn exclusief btw


