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Vaktijdschrift & website voor de bouw

NIEUWS
CA. 140.000 BEZOEKEN P. J.
SOCIAL MEDIA
GOOGLE ANALYTICS
NIEUWSBRIEF

BOUWEN AAN VLAANDEREN IS HÉT PLATFORM
VOOR DE BOUW
Communiceer uw nieuwste project- en productontwikkelingen uitgebreid, snel en voordelig naar opdrachtgevers, directies en management van ingenieurs-en architectenbureaus, bouwcombinaties, bouwbedrijven/(onder)aannemers, toeleveranciers, brancheverenigingen, overheidsinstellingen en
andere betrokkenen in de branche en blijf in de picture. Zo vergroot u de kans dat uw producten en/of diensten al in het pakket van eisen worden
voorgeschreven.

Maximaal bereik

Hoe wilt ú zich presenteren?
Wij horen het graag!

Door zowel offline als online met uw doelgroep te communiceren, creëert u
een maximaal bereik. Bouwen aan Vlaanderen ondersteunt u daarbij, door
samen met u een vakinhoudelijk, informatief artikel te schrijven over de
toepassing van uw product en/of dienst in een recent project. Een artikel dat
de architect en andere betrokkenen in de branche aanspreekt én dat aansluit
op hun belevingswereld. Deze zogenaamde ‘branded content’ wordt voor één
aantrekkelijk tarief geplaatst in ons vaktijdschrift en via onze digitale kanalen
verspreid aan lezers in de branche.

Optimale vindbaarheid

Het vaktijdschrift Bouwen aan Vlaanderen verschijnt zes keer per jaar. De
website wordt het hele jaar door up-to-date gehouden. En daarvoor hebben
we ook úw nieuws nodig. Houd ons én de branche op de hoogte van uw
productontwikkelingen, jubilea en ander vakgerelateerd nieuws. Dan zorgen
we ervoor dat uw nieuws de markt bereikt. U kunt rekenen op minimaal
zo’n 140.000 websitebezoeken per jaar.

Uw Artikelen worden zoekmachine-geoptimaliseerd online gezet. Doordat
de site is onderverdeeld in categorieën – waaronder bijvoorbeeld: nieuws,
woningbouw, scholenbouw zorg ontwikkelingen en monumenten projecten –
garanderen we optimale aansluiting, exposure én vindbaarheid in uw branche.
Dit kan al, in de vorm van een banner in onze bedrijvenindex. Als extra exposure
kunt u bovendien kiezen uit verschillende homepagebanners op onze website.
Wij lichten de mogelijkheden graag telefonisch toe.

Mediagegevens online 2018

BEDRIJVENINDEX

bouwenaanvlaanderen.be

E 795,-

Bedrijvenindex:

Hier worden partners & bedrijven onderverdeeld in categorieën. Zo wordt
door een simpel overzicht direct duidelijk in welke branche uw bedrijf
actief is. Door middel van een interactieve banner wordt het mogelijk
gemaakt om direct naar uw bedrijfsprofiel en\of homepage te navigeren.
- Logo & contact gegevens & bedrijfsvideo / foto’s
- 	Informatieve “over ons” tekst
- Online bibliotheek van reeds eerder gepubliceerde artikelen
- 	Zelf aangeleverde persberichten worden geplaatst op de homepage en
ook gekoppeld aan uw online bibliotheek
- Looptijd 12 maanden
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NIEUWSBRIEF

E 1450,-

Nieuwsbrief:

Tweewekelijks wordt de nieuwsbrief verstuurd naar alle vakgerelateerde
relaties van het vakblad. Door partner te worden van de nieuwsbrief,
kunt u als bedrijf met uw nieuwste innovaties, producten en/of diensten
professioneel naar buiten treden.
Met dit totaalpakket wordt u partner van de nieuwsbrief en website.
Doordat partners op een gereserveerde plaats komen te staan
wordt de ‘branding’ van uw bedrijf nogmaals aanzienlijk versterkt.

TOP BANNER

LEADERBORD BANNER

Deze banner staat permanent boven aan de
website voor een vaste periode. De banner vormt
een onderdeel van een carrousel. De banner heeft
2 links: 1 naar uw website en 1 naar uw profiel
pagina.

Deze banner staat permanent tussen de gepubliceerde
artikelen voor een vaste periode. De banner vormt onderdeel van een carrousel, waarbij maximaal 5 andere
banner-advertenties worden gepubliceerd. Doorlinks
zijn toegestaan.

Deze banner staat permanent op de plaats in
de sidebar voor een vaste periode. De banner
vormt een onderdeel van een carrousel, waarbij
maximaal 3 andere banner-advertenties worden
gepubliceerd. Doorlinks zijn toegestaan.

Formaat: 233 x 146 pixels (b x h), 72 dpi

Formaat: 728 x 90 pixels (b x h), 72 dpi

Formaat: 300 x 250 pixels (b x h), 72 dpi

INCL. BEDRIJVENINDEX + BEDRIJFSPROFIEL

E 1.750,-

INCL. BEDRIJVENINDEX + BEDRIJFSPROFIEL

E 1.850,-

SIDEBAR BANNER
INCL. BEDRIJVENINDEX + BEDRIJFSPROFIEL

E 1.950,-

Bouwen aan Vlaanderen is een uitgave van Louwers Mediagroep BVBA
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