
Industrielinqs magazine is de opvolger van de titels
Utilities en iMaintain en richt zich op thema’s als 
energietransitie, innovatie, digitalisering, onderhoud
en veiligheid.

Het magazine verschijnt 8 maal per jaar en bereikt per 
nummer ca. 16.650 lezers binnen de procesindustrie, 
food en farma, utilities-intensieve organisaties en 
energie- en waterbedrijven.

Industrielinqs magazine wordt gelezen door 
maintenance professionals, productiemanagers, 
energie-efficiency managers en midden en hoger kader 
binnen de genoemde sectoren.

Het magazine maakt samen met de
website en wekelijkse nieuwsbrief deel uit van het 
Industrielinqs platform.

Voor al het actuele nieuws bezoeken iedere maand 
ca 6000 bezoekers de website www.industrielinqs.nl, 
iedere dinsdag verschijnt de nieuwsbrief  die inmiddels 
meer dan  7.500 abonnees bereikt.

http://www.industrielinqs.nl


Mogelijkheden voor adverteerders
Advertentie 
Full colour  1x   3x   6x   9x
1/1 pagina € 2.707 € 2.030 € 1.894 € 1.759
1/2 pagina € 1.584 € 1.188 € 1.108 € 1.029
1/4 pagina € 995 € 746 € 696 € 646
2/1 pagina  in overleg

Branded Content (prijs op aanvraag)
1/1 pagina foto, logo, 300 woorden
2/1 spread foto, logo, 800 woorden
1/1 fotopagina grote foto, logo, korte tekst
2/1 fotospread grote foto, logo, korte tekst
In overleg kan Industrielinqs de tekst voor u schrijven

Verschijningsdata
Ed. Thema Verschijning Reserveren Materiaal
1 Digitaal magazine 19-01-2021
2 Opleidingen 02 03 2021 10 02 2021 12 02 2021
3 Waterbehandeling 06 04 2021 17 03 2021 19 03 2021
4 Energiebesparing 04 05 2021 14 04 2021 16 04 2001
5 Maintenance 08 06 2021 19 05 2021 21 05 2021
6  29-06-2021 Digitaal magazine
7 Dossier Waterstof 31-08-2021 Digitaal magazine
8 Asset management 21 09 2021 01 09 2021 03 09 2021
9 Waterbehandeling 19 10 2021 29 09 2021 01 10 2021
10 Energie-efficiëntie 16 11 2021 27 10 2021 29 10 2021
11 Veiligheid + 07 12 2021 17 11 2021 19 11 2021
 Special Maintenance NEXT

Totale oplage: 4.500 print en digitaal

Voor de digitale magazines gelden andere formaten, neem 
contact met ons op voor alle mogelijkheden. In 2021 verschijnt 
de Special Projecten & Innovaties op 28 september.

Toeslagen
omslag 2 10%
omslag 3 10%
omslag 4 20%
voorkeursplaats 15%

Bijsluiter (maximaal A4 zichtformaat)
Tot en met 2 pagina’s € 2.005 (max. 20 gram)
4 of meer pagina’s op aanvraag

Advertentiemateriaal
Formaten (b x h)
 staand liggend bladspiegel
2/1 pagina   420 x 297
1/1 pagina 185 x 267 210 x 297
1/2 pagina 90 x 267 185 x 132
1/4 pagina 90 x 132 185 x 64
Rugmarge: 12,5 mm

Advertentiemateriaal
Resolutie van de PDF: 300 dpi, opmaak 100%. 
Gebruikte lettertypes moeten zijn ingesloten. 
Alle kleuren moeten CMYK-kleuren zijn. Bij 
plaatsing op de bladspiegel altijd minimaal 5 
mm afloop rondom. Voor vragen over adver-
tentiemateriaal kunt u contact opnemen met 
onze aftersales 070 399 00 00. Bij aanlevering 
van niet kant en klaar advertentiemateriaal 
worden technische kosten doorberekend. 

Tarieven gelden vanaf 1 oktober 2020 en 
vervangen alle voorgaande tarieven. Tus-
sen-tijdse wijziging van de gegevens op deze 
tariefkaart voorbehouden. Alle tarieven zijn 
per plaatsing en exclusief BTW.

Contact
Advertentieacquisitie 
Arthur Middendorp
T 070 399 00 00 / 06 2217 3998 
E arthur@jetvertising.nl

Redactie
T 020 312 20 85
E redactie@industrielinqs.nl

Uitgever
Industrielinqs Pers en Platform b.v.
Gedempt Hamerkanaal 155
1021 KP Amsterdam
www.industrielinqs.nl

Prorail wil terug naar hoger 
veiligheidsniveau Energietranstie kost52 miljard euro Gunvor begint alsnog aan 
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VERBINDT INDUSTRIËLE KETENS

Corona verscherpt discussie 
noodzaak shutdowns

Zijn micro-organismen fabrieken 
van de toekomst?

Samenwerking waterketens 
bespaart systeemkosten
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Aluminiumfabriek als spil in de energietransitie
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Website Industrielinqs
De webside biedt diverse mogelijkheden om uw 
boodschap onder de aandacht te brengen van de 
gemiddeld 6.000 bezoekers per maand. 

Advertentiemogelijkheden Website
Maanden (prijs per maand)
Maanden  1  3  6  12

• Topbanner 750x96 € 950 € 805 € 685 € 575

• Banner  360x92 € 600 € 440 € 350 € 310

White paper:  € 575
Highlight rechts bovenaan de website gedurende 
een week plus vermelding in de eerstvolgende 
nieuwsbrief en print editie, landingspagina naar 
keuze.

Projectverslagen/whitepapers gerealiseerd door de 
redactie: Prijs op aanvraag
Highlight rechts bovenaan de website plus 
vermelding in de eerstvolgende nieuwsbrief en print 
editie, landingspagina naar keuze

Industrielinqs Nieuwsbrief
Via de digitale nieuwsbrief van Industrielinqs 
ontvangen meer dan 7.500 abonnees iedere week de 
belangrijkste nieuwsitems uit de sector.

Advertentiemogelijkheden
Nieuwsbrief
Topbanner 750x96 € 310
Banner 360x92 € 250
Advertorial ca. 75 woorden € 310
+ afbeelding

Voor nadere informatie of reserveringen, 
kunt u contact opnemen met 
Arthur Middendorp van Jetvertising b.v.
T: +31(0)70 399 00 00 • E: arthur@jetvertising.nl
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Pim Koersen

Onderwerp: FW: Industrielinqs nieuwsbrief - Allereerste editie Industrielinqs magazine binnenkort bij u op de mat

Industrielinqs nieuwsbrief Bekijk in browser

Nieuws & publicaties 

Nieuw verschenen! Industrielinqs magazine

We blijven geloven in papier, maar gaan er 
effectiever mee om. Vanaf nu gaan de 
magazines Utilities en iMaintain op in het 
gloednieuwe Industrielinqs magazine. Naast 
onderwerpen als energietransitie en onderhoud, 
pakken we ook andere brede industriële 
uitdagingen bij de hoorns. Denk aan veiligheid, 
innovatie en digitalisering. > Blader de eerste 
editie door! Geïnteresseerd? Gebruik de 
kortingscode in de link voor een gratis 
proefabonnement. 

Finalisten Techniekheld 2020 bekend

Jan-Willem van der Pol (Engie), Andries Visser 
(Philips) en Jochen Schulz (OCI Nitrogen) zijn de 
finalisten van de verkiezing Techniekheld 2020. 
Techniekhelden zijn technici die meer doen dan 
van ze wordt gevraagd, die continu bezig zijn 
zichzelf te verbeteren en die hun enthousiasme 
voor techniek over weten te brengen op anderen. 
Op vrijdag 9 oktober tijdens het congres iMaintain 
Techport 2020 maken wij de winnaar bekend.
> Lees meer over de genomineerden

top
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