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Adverteren in Industriebouw 
kan zowel online als print

Wil jij bouwend Nederland bereiken?
Via Industriebouw kan dat! Het biedt een 
platform waar professionals in de bouw op een 
unieke manier worden geïnformeerd over de 
laatste ontwikkelingen.

Magazine
Industriebouw is een magazine dat zich richt 
op projecten voor de utiliteitsbouw, industrie en 
logistiek. Het vakblad houdt je op de hoogte van 
actuele ontwikkelingen met to-the-point 
projectbeschrijvingen en praktijkgerichte 
informatie over toegepaste adviezen, technieken 
en producten. Parels van bouwprojecten van 
Nederlandse bodem komen erin tot leven.

Online & print
Met Industriebouw komt uw boodschap aan. In 
print, online en met een groot bereik. Combineer 
daarom je print uiting in Industriebouw met één 
van de vele online mogelijkheden, zoals onze 
nieuwsbrief en banners op onze website.

Doelgroep
Met 30.730 online abonnementen is Industriebouw 
uitgegroeid tot één van de grootste vakmagazines 
in de bouwwereld. Daarmee is Industriebouw 
hét medium om bouwend Nederland te bereiken. 
Wij brengen de kracht van diverse partijen in het 
bouwproces in beeld, van projectontwikkelaar, 
hoofdaannemer, architect en adviseur tot aan de 
uitvoerende partijen.

Alles is mogelijk 
zowel online als 

offline!
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Vijf thema’s per jaar

Parkeren Circulair Infrastructuur Veiligheid

Online abonnementen

Industriebouw verstuurt 
elke editie een nieuwsbrief

Uitgaven
Mediakaart  | 2023

Industriebouw specials

32.000

Bezoekers p/mnd

2.500

Unieke bezoeker p/mnd

21.151

Gedrukte exemplaren

Bezoekers van industriebouw-online.nl per apparaat

Desktop 71%

Mobiel  18 %

Tablet  11 %

30.730

Verschijningsdata online 2023

Januari          25 januari

Februari          22 februari
Thema             Parkeren

Maart          22 maart

April          19 april
Thema             Circulair

Mei          17 mei

Juni          14 juni
Thema             Infrastructuur

Juli          12 juli

September          20 september

Oktober          25 oktober
Thema              Renovatie  
           
November          22 november
Thema              Veiligheid

December          13 december
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*Offline magazine komt een week later uit

Renovatie
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PDF-specificaties

• Beelden in hoge resolutie (300 dpi)

• CMYK kleurgescheiden

• Netto formaat (geen snijlijnen)

•  Aflopende advertenties: 

voorzien van snijlijnen en 3 mm 

kleurafloop

Formaat breedte /hoogte (mm)

1/1  : aflopend 210 x 297 

 : zetspiegel 190 x 277 

1/2 : staand 93 x 277 

 : liggend 190 x 137 

1/4 : staand 93 x 137 

1/8 : liggend 93 x 67 

Aanleverspecificaties

Optie 1 - € 295,-
1/8 pagina full colour advertentie

1/4 pagina redactie

Optie 2 - € 495,-
1/4 pagina full colour advertentie

1/2 pagina redactie

Optie 3 - € 695,-
1/2 pagina full colour advertentie 

1/2 pagina redactie

Jaargetijdenweg 45 • 7532 SX Enschede
T: 053-4617611 E: info@krabbestoffering.nl

I: www.krabbestoffering.nl

Mostako Staalbouw BV • Cereslaan 13 • 5384 VT Heesch 
Tel: +31 (0412) 45 94 00 • E-mail: staalbouw@mostako.nl 

Website: www.mostako.nl

Mostako Staalbouw heeft sinds 1971 een
solide reputatie opgebouwd in het vervaardigen 

en monteren van lichte- tot (middel)zware 
staalconstructies. Vakmanschap staat bij ons 

dan ook hoog in het vaandel.

“Wherever you go, 
go Mostako”

Wie zijn we?
De Adamasgroep is een toonaangevend ingenieurs- en adviesbureau met aandacht voor uw persoonlijke vast-

goedambities. Onze missie? Samen met onze opdrachtgevers bouwen wij aan een gezondere en duurzamere 

gebouwde omgeving. Wij zetten ons in voor onder andere het aanpakken van klimaatverandering, het bouwen 

van veerkrachtige en duurzame steden, en het beschermen van onze ecosystemen, bossen en biodiversiteit. 

Adamasgroep geeft uw visie toekomst

Meander 901 - 6825 MH Arnhem - T +31 (0)26 446 12 22 - www.adamasgroep.nl 

Gegevens druk

Drukprocédé Offset

Papiersoort  115 grs. Mat MC + 

300 grs. Sat MC

Bladspiegel 210 x 297 mm

Zetspiegel 190 x 277 mm

Uitvoering Full Colour

Mogelijkheden
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Optie 1 - € 295,-
1/8 pagina full colour advertentie

1/4 pagina redactie

Optie 2 - € 495,-
1/4 pagina full colour advertentie

1/2 pagina redactie

Optie 3 - € 695,-
1/2 pagina full colour advertentie 

1/2 pagina redactie

Optie 4 - € 895,-
1/2 pagina full colour advertentie 

1/1 pagina redactie

Optie 5 - € 1.095,-
1/1 pagina full colour advertentie 

1/1 pagina redactie

Jaargetijdenweg 45 • 7532 SX Enschede
T: 053-4617611 E: info@krabbestoffering.nl

I: www.krabbestoffering.nl

Mostako Staalbouw BV • Cereslaan 13 • 5384 VT Heesch 
Tel: +31 (0412) 45 94 00 • E-mail: staalbouw@mostako.nl 

Website: www.mostako.nl

Mostako Staalbouw heeft sinds 1971 een
solide reputatie opgebouwd in het vervaardigen 

en monteren van lichte- tot (middel)zware 
staalconstructies. Vakmanschap staat bij ons 

dan ook hoog in het vaandel.

“Wherever you go, 
go Mostako”

Wie zijn we?
De Adamasgroep is een toonaangevend ingenieurs- en adviesbureau met aandacht voor uw persoonlijke vast-

goedambities. Onze missie? Samen met onze opdrachtgevers bouwen wij aan een gezondere en duurzamere 

gebouwde omgeving. Wij zetten ons in voor onder andere het aanpakken van klimaatverandering, het bouwen 

van veerkrachtige en duurzame steden, en het beschermen van onze ecosystemen, bossen en biodiversiteit. 

Adamasgroep geeft uw visie toekomst

Meander 901 - 6825 MH Arnhem - T +31 (0)26 446 12 22 - www.adamasgroep.nl 

Smedestraat 2 |  6411 CR  Heerlen  | The Netherlands
Herculesweg 17 | 4338 PL Middelburg | The Netherlands 

T: +31 (0)118 679 900 |  scheldebouw@permasteelisagroup.com | https://scheldebouw.permasteelisagroup.com

Over 60 years of façade
excellence and innovation

Infrastructuur
Grondstoffen
WB Infra B.V. is op 17 november 2017 opgericht vanuit een intensieve samenwerking tussen WR Projecten B.V. en Oskam Verhuur  
& Grondverzet B.V. (hierna genoemd Oskam).

WR Projecten B.V. is in 2016 opgericht door Wijnand Rijkenhuizen. Wijnand is jarenlang als projectleider werkzaam geweest bij  
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. en bij BAM Infra B.V. Wijnand heeft als projectleider complexe reconstructies aan  
provinciale wegen uitgevoerd en heeft hierdoor een schat aan kennis en ervaring opgedaan.

Oskam is sinds jaren ’90 actief in de grond-, weg- en waterbouw. Oskam is in de jaren na de oprichting sterk gegroeid en heeft een 
mooi machinepark opgebouwd, waaronder kranen, shovels, trekkers, vrachtwagens en knikdumpers. De hoofdactiviteit van Oskam 
is dienstverlening door het verhuren van (groot) grondverzetmachines. Dagelijks trekken de vakkundige medewerkers erop uit om 
de klanten te bedienen. (www.oskambv.nl).

Wij zijn, met onze naar schatting 100 enthousiasme en vakkundige werknemers, gespecialiseerd in (groot) grondverzet werkzaam-
heden met daarbij de behorende grond- en funderingsstromen en onder- en bovengrondse infra.

WB Infra B.V. staat voor kwaliteit en het aangaan van duurzame relaties. Wij proberen aan de voorkant met onze kennis mee te 
denken om de kosten voor zowel opdrachtgever en WB Infra BV binnen de begroting te houden.

WB INFRA B.V.
Postadres: Burgemeester Colijnstraat 219 - 2771 GN Boskoop - Bezoekadres: Middelweg 8 - 2841 LA Moordrecht

Telefoon: 06 - 821 666 36 - Email: info@wbinfrabv.nl - Internet: www.wbinfrabv.nl
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Inclusief
•  Redactionele bijdrage

•  Redactionele ondersteuning 

door professionele redacteur

•  Plaatsing beeldmateriaal 

bij redactionele bijdrage 

mogelijk

•  Advertentie krijgt doorlink 

naar uw eigen site

•  Specifieke links mogelijk 

in redactioneel artikel

•  Vermelding in de adverteer-

dersindex

https://industriebouw-online.nl
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Website & social media 
Mediakaart  | 2023

2.285 volgers 956 volgers 690 volgers

Social media

Banners
Tarieven
Hoofdbanner
€   550,-   per maand
€ 1.320,-  per kwartaal
€ 4.750,-  per jaar

Sidebanner
€    450,-  per maand
€ 1.050,-  per kwartaal
€ 3.500,-  per jaar

Adverteerderspagina
€   65,-   per maand
€ 185,-   per kwartaal
€ 650,-   per jaar

LinkedIn
€ 100,-  per artikel
(uw artikel op onze LinkedIn pagina)

Hoofdbanner
800x200 pixels Sidebanner

400x400 pixels

LinkedIn pagina
(artikel op onze 

LinkedIn pagina)
Gebruik een 
QR-code voor 

een extra 
doorlink naar 
een filmpje

Wij kunnen ondersteunen bij al uw media-uitingen

TIP!
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Extra informatie 
Mediakaart  | 2023
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Bladmanager
Cock Penning
E-mail: cpenning@work4media.nl 
Mobiel: 06-13681334
Tel: 085-1117890

Overige prijzen en formaten

Opties website
Even testen   €    750,-    1x  Hoofdbanner
(1 maand)         1x  1/4 pagina adv.
         1x  LinkedIn
Opvallen door afwisseling € 1.450,-    3x  Hoofdbanner
(3 maanden)        3x  1/4 pagina adv.
         3x  LinkedIn
Continu in beeld  € 3.500,-  12x  Hoofdbanner
(12 maanden)      12x  1/4 pagina adv.
       12x  LinkedIn

Magazine
Spread    € 2.500,-  420 x 297 mm
Cover    € 4.000,-  210 x 297 mm
Omslag 2    € 1.500,-  210 x 297 mm
Omslag 3   € 1.500,-  210 x 297 mm
Achterkant   € 2.000,-  210 x 297 mm
Speciale plaats   €    150,-  

Bijsluiter   € 3.000,-  A4 tot 80 grams
Advertorial incl. opmaak € 1.950,-  420 x 594 mm
Productfotografie  €    295,-
Fotografie   €    495,-  per dagdeel (4 uur)

Losse pagina   €    895,-  

Kernpunten van ons beleid

Kwaliteit Multi-channel Samenwerking

Kwaliteit: Ons magazine biedt kwalitatief hoogstaande artikelen

Multi-channel: Onze online en social media kanalen worden continu 
ververst met nieuwe informatie en ontwikkelingen.

Samenwerking: We waarderen onze partners en adverteerders.

Hoofdredacteur
Astrid Berkhout
E-mail: redactie@industriebouw-online.nl

Media-adviseurs
Pieter Friso
E-mail: pfriso@work4media.nl 
Tel: 085-0216268

Stefan van der Kooij
E-mail: svdkooij@work4media.nl 
Tel: 085-0216269

Toos van de Sanden
E-mail: tvdsanden@work4media.nl
Tel: 085-1117862

Creative designers
Jeffrey Penning 
E-mail: jpenning@work4media.nl 
Mobiel: 06-13159801
Tel: 085-1117863

Rik Broeders
E-mail: rbroeders@work4media.nl 
Tel: 085-1117864

Officemedewerkers
Petra Schaap
E-mail: pschaap@work4media.nl 
Tel: 085-1117860

Cheryl Penning
E-mail: clpenning@work4media.nl
Tel: 085-1117860

Work4Media 
Bijdorp-Oost 42 | 2992 LA Barendrecht
Postbus 215 | 2990 AE Barendrecht
Telefoon: 085-1117862
E-mail: info@work4media.nl
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