
Maintenance NEXT is de belangrijkste 
ontmoetingsplaats voor iedereen die te maken 
heeft met industrieel onderhoud. 

Dat is waar Maintenance Next voor staat: relaties 
opbouwen en versterken. Niet alleen op de 
beursvloer en in het kennistheater, maar ook face-
to-face. De focus van Maintenance Next 2023 zal 
liggen op de belangrijkste thema’s in de sector: 
Smart industry, Sustainability, Asset performance 
management, Human factor and Safety.

Offi  ciële Beursspecial Maintenance Next 2023
Met een sterke titel op het gebied van industrieel 
onderhoud maakt Industrielinqs Magazine als 
hoofdmediapartner de offi  ciële beursspecial over 
Maintenance Next 2023.

De beursspecial wordt in aanloop naar de beurs 
verspreid via alle media kanalen van Industrielinqs 
en creëert daarmee een totaal bereik onder 18.000 
maintenance professionals. Uiteraard wordt 
deze uitgave ook beschikbaar gesteld aan alle 
bezoekers.

Deze uitgave is de wegwijzer voor het bezoek en 
heeft tevens een duidelijke functie als naslagwerk 
met veel kundige en praktische informatie. Kom 
op voorhand in contact met de bezoekers en 
potentiële klanten door een advertentie te plaatsen 
in de offi  ciële beursspecial.

Advertentiemogelijkheden*
1/1 pagina A4 advertentie of advertorial € 1.975,-
1/2 pagina A4 € 1.188,-
1/4 pagina A4 € 746,-
2/1 pagina A4 in overleg
* Voorkeursposities zijn mogelijk in overleg (15% toeslag)

Bedrijfspresentatie € 495,-
(NAW gegevens plus standnummer, maximaal 200 
woorden tekst plus foto en logo)

Branded content 2/1 spread € 2.750,-
(maximaal 800 woorden tekst plus foto en logo, de 
redactie verzorgt op basis van uw input de tekst en 
opmaak)

Data
Verschijning print magazine 11 april

Deadlines reserveren materiaal
Advertenties/advertorials 22 maart 24 maart
Bedrijfspresentaties 16 maart 21 maart
Brandend content 1 maart 21 maart

Contact
Voor nadere informatie en/of reserveringen kunt u 
contact opnemen met Robbin Hofman van Jetvertising
T +31(0)70 399 00 00
M +31(0)6 221 73 998
E robbin@jetvertising.nl 
I www.jetvertising.nl

BOOST RELATIONS, 
TOGETHER WE KNOW HOW

Jetvertising


