
Industriekalender is de online agenda die alle industriële evenementen overzichtelijk in kaart brengt. Op deze website zijn veel events
zoals vakbeurzen, congressen, symposiums, seminars, webinars en lezingen in Nederland, België en Duitsland verzameld.

Type adverteerder
• evenement organisaties
• opleidingsinstituten
• leveranciers van producten
• leveranciers van diensten
• fabrikanten
• uitgevers
• brancheverenigingen

Type bezoeker
• directeur
• technisch manager
• engineer / constructeur
• technische dienst
• marketing manager
• verkoper
• inkoper

Branches
• (petro)chemische en farmaceutische industrie
• energie- en nutsbedrijven
• machine- en apparatenbouw
• voedings- en genotmiddelenindustrie
• elektrotechnische en elektronica industrie
• handels- en installatiebureaus
• metaalindustrie
• ingenieurs- en adviesbureaus
• installateurs en systemintegrators
• farmaceutische industrie
• universiteiten en hbo-instellingen
• verpakkingsindustrie
• kunststoffen/plastic industrie
• textiel en papier
• grafische en papierindustrie
• offshore
• maritiem

Industriekalender mogelijkheden Tarief

1 Leaderboard (1090 x 135 pixels)
Boven op alle webpagina's. Altijd in het zicht, elke bezoeker van Industriekalender ziet uw banner! € 900 p/mnd

2 Rectangle banner (450 x 375 pixels)
Rechts van alle event pagina's. € 600 p/mnd

3 Digitale nieuwsbrief banner (1300 x 400 pixels)
Tussen de nieuwsbrief berichten. De nieuwsbrief verschijnt iedere maandag. € 700 p/st

4 Opname event
Voor organisatoren: publicatie van uw event online. Deze gaat ook mee in de digitale nieuwsbrief. € 200 p/st
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Industriekalender is uniek en het enige platform met een overzicht van alle
evenementen in de industrie en techniek

Gemiddeld 9.600 bezoekers per maand
Zij bekijken gemiddeld ruim 24.000 events per maand

Deze bezoekers zijn actief betrokken bij de bedrijfsvoering, het beleid, de
productie, in- en verkoop en technische vraagstukken. Zij bezoeken
Industriekalender.nlmeerdere keren per maand om zich te orienteren welke
vakbeurs / congres zij de komende periode zullen bezoeken

Oplage nieuwsbrief ruim 8.400 ontvangers. Dit zijn échte en geverifieerde
abonnees met een zeer hoge openingsratio van 38% (*)
(*) Ontvangers die de nieuwsbrief niet binnen 6 maanden openen, worden
automatisch verwijdert uit onze verzendlijst. Dit zorgt voor échte abonnees

Bekijk hier ‘live’ de actuele bezoekercijfers online

Meer informatie | Advercom BV | Erik de Jong | Tel +31 (0)23 73 70 763 | info@industriekalender.nl | industriekalender.nl
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