Petrochem richt zich op het midden- en hoger kader
van de olie, gas en chemische industrie en hun
toeleveranciers in de gehele keten. De redactie heeft
in ruim 30 jaar een sterke marktleidende positie
opgebouwd. Zowel het blad als de jaarcongressen
(o.a. Deltavisie) hebben grote autoriteit en vormen een
gekende bron van onafhankelijke informatie voor de
industrie en de bekende (internationale) persbureaus.
Aandachtsvelden zijn technologische trends,
investeringen, projecten, onderhoud, noviteiten,
veiligheid, milieu, werk, onderzoek en ontwikkeling,
logistiek, financieel-economische ontwikkelingen en
marketing. De informatie wordt vanuit een Beneluxinvalshoek belicht.

Mogelijkheden voor adverteerders
Advertentie
Full colour		
1x		
3x		
5x		
1/1 pagina € 3.377 € 2.532 € 2.364
1/2 pagina € 2.279 € 1.709 € 1.595
1/4 pagina € 1.554 € 1.165 € 1.087
2/1 pagina € 5.043 € 3.782 € 3.530

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

Bijsluiter (maximaal A4 zichtformaat)
Tot en met 2 pagina’s € 1.983 (max. 20 gram)
4 of meer pagina’s op aanvraag

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. Topics • Events
Verschijning
Industrielinqs Catalogus
februari
1 Asset management • Maintenance •
22 02 2022
Stockexpo • Pumps & Valves Antwerpen
2 Veiligheid • Opleidingen • Chemspec
19 04 2022
3 Procesoptimalisatie • Plantmanagement • 28 06 2022
Deltavisie • Peftec
4 Veiligheid • Procesautomatisering • WOTS 13 09 2022
5 Energie-efficiëntie • Sustainability •
25 10 2022
Eemsdeltavisie • Solids Antwerpen
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Klik op het magazine om het te lezen

Reserveren

Materiaal

02 02 2022 04 02 2022
30 03 2022 01 04 2022
08 06 2021 10 06 2022
24 06 2022 26 08 2022
05 10 2022 07 10 2022

Totale oplage: 4.800 print en digitaal, gemiddeld 20.000 lezers per editie

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 advertentiemateriaal
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 2021 en vervangen alle voorgaande tarieven.
Tussen-tijdse wijziging van de gegevens op deze tariefkaart voorbehouden. Alle
tarieven zijn per plaatsing en exclusief BTW.

In 2022 verschijnt de Special Projecten & Innovaties in november.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden in deze speciale uitgave.
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E arthur@jetvertising.nl
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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.
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Website Petrochem
Het Petrochem platform brengt tal van beslissers en
experts in de Nederlandse en Vlaamse chemie en olie-en
gasindustrie bijeen om bij te dragen aan transparante
en inspirerende informatievoorziening. Het platform
belicht journalistiek en onafhankelijk nieuws, trends en
innovaties.

Petrochem Nieuwsbrief
Via de digitale nieuwsbrief van Petrochem ontvangen
meer dan 3.000 lezers iedere week de belangrijkste
nieuws items uit de sector.

Dat gebeurt via verschillende media, die nauw met elkaar
zijn verbonden. Het Vakblad Petrochem (5 edities + de
special Projecten & Innovaties), de website Petrochem.
nl (dagelijks updates), de wekelijkse nieuwsbrief en de
jaarcongressen Deltavisie en EemsDeltavisie.
De website biedt tal van mogelijkheden om uw
boodschap onder de aandacht te brengen van de
gemiddeld 7000 bezoekers per maand.

Advertentiemogelijkheden

Advertentiemogelijkheden Website
Maanden (prijs per maand) 1		 3		 6		 12
• Topbanner 750x96 € 1.200 € 870 € 700 € 610
• Banner
360x92 € 600 € 440 € 350 € 310

Nieuwsbrief
Topbanner 750 x 96
€
Banner
360 x 92
€
Advertorial ca. 75 woorden+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
jetvertising
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