Brochure
BouwBeurs.nl

Het grootste online platform voor de bouwbranche
BouwBeurs.nl is dé website waar de bouwprofessional het hele jaar op de hoogte blijft van nieuws,
producten en innovaties. Wil jij, met jouw producten of diensten, zichtbaar zijn voor 43.000
bouwprofessionals? Leads en naamsbekendheid generen? Óf wil je jouw product introduceren? Dan
ben je bij BouwBeurs.nl op de juiste plek.

Aannemersbedrijf

Bouwmaterialenindustrie

Klusbedrijf (incl. ZZP'ers)

Architectenbureau

Groothandel

(Semi-) Overheid

Onderwijs

Projectontwikkeling

Technische adviesbureau's

Dekbedekking- en constructies

Installatiebedrijf

Beheer onroerend goed

Overige bouwwerkzaamheden

Gevelbouwbedrijf

Afbouwbedrijf

Bouwmarkten en DHZ-zaken

Woningbouwvereniging
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Bereik BouwBeurs.nl
43.000 nieuwsbriefabonees
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N i euwsbri ef
Onze nieuwsbrief valt elke twee weken bij 43.000 bouwprofessionals op de digitale deurmat. De
nieuwsbrief bevat een mix van nieuws, innovaties en advertenties. Lezers komen via de
nieuwsbriefadvertenties op een productpagina op BouwBeurs.nl. Op deze pagina staan alle details en
speciﬁcaties van het product. Geïnteresseerde lezers kunnen met één druk op de knop vragen stellen,
documentatie downloaden of direct meer informatie aanvragen.

Door plaatsingen in de nieuwsbrief
van BouwBeurs.nl kom je onder de
aandacht bij een grote groep
professionals. Dit biedt je de
mogelijkheid om jouw doelgroep
aan te spreken.

De combinatie van een
bedrijfsprofiel op BouwBeurs.nl en
de nieuwsbrief zorgt ervoor dat je
jouw ontwikkelingen in één keer aan
veel professionals kan
communiceren.

Pakketten en prijzen

SMALL
MEDIUM
LARGE

€ 699,€ 999,€ 1.499,-

SMALL
MEDIUM
LARGE

€ 1.599,€ 1.999,€ 3.499,-

SMALL
MEDIUM
LARGE

€ 2.999,€ 3.999,€ 4.599,-

Losse promotiemiddelen
Eénmalige partnermailing

Persoonlijke mailing naar gehele adressenbestand

Artikel

Investering exposant BouwBeurs en GEVEL

Investering overigeadverteerders

Partnermailing

€ 4.350,-

€ 5.350,-

Advertentie nieuwsbrieven

Adverteren website

Artikel

Investering

Artikel

Investering

Advertentie

€ 385,-

Banner homepage

€ 700,- permaand

Banner

€ 465,-

Spotlighthomepage

€ 750,- permaand

Advertorial

€ 650,-

Product van de maand

€ 650,-

Vacature

€ 650,-

Whitepaper

€ 650,-

Video

€ 650,-

Mail &Winactie

€ 650,-

Advertentie
themanieuwsbrieven
Artikel

Investering

Advertentie

€ 525,-

Banner

€ 525,-

Advertorial

€ 775,-

Aanvullend
Artikel

Investering

Inrichtenbedrijfsproﬁel € 375,Copywriting

€ 695,-

Waarom BouwBeurs.nl?

Bereik 43.000
bouwprofessionals

Direct inzicht in prestaties en
statistieken

24/7 zichtbaar met jouw
producten en diensten

Onder de aandacht bij jouw
doelgroep op de manier die past
in jouw strategie en planning

Bepaal zelf welk beeld, tekst
en video je wilt laten zien

Genereer naamsbekendheid,
kliks en leads

C ontact
Benieuwd naar alle mogelijkheden? Vraag advies aan onze accountmanager:
Robin Kuipers
Accountmanager BouwBeurs Online
robin.kuipers@jaarbeurs.nl
06 30 32 73 87

