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iMaintain verschijnt elf maal per jaar en bereikt per
nummer ruim 17.000 maintenance professionals,
accountmanagers en productiemanagers. Zij
zijn werkzaam bij asset owners, overheden,
kennisinstituten en dienstverleners binnen de
procesindustrie, infrasector, (petro)chemie, food en
farma, bouw, vastgoed en de maakindustrie.
Om zoveel mogelijk lezers te bereiken, richt iMaintain
zich op zowel opdrachtgevers als toeleveranciers
van onderhoudsdiensten en -technologie. Het

blad tast
voortdurend de informatiebehoefte
van deze brede doelgroep af. Gesteund door
uitvoerig marktonderzoek binnen deze potentiële
lezersgroep schrijft het blad vooral veel over nieuwe
technologie, projecten, onderhoudstops, contracten samenwerkingsvormen, veiligheid, milieu en
onderhoudswetenschap. Met journalistieke vormen
als interviews, achtergrondartikelen, berichten,
projectreportages en productnieuws dringt het blad
door tot de kern van informatie.

Vanuit het iMaintain platform organiseert de uitgever
ook jaarlijkse een aantal zeer gewaardeerde
congressen.
Adverteren:
Voor nadere informatie en/of het reserveren van
advertentieruimte kunt u contact opnemen met Rob
Koppenol
E-mail: rob@jetvertising.nl
Telefoon: +31(0)70 399 00 00

Tariefkaart print

09
18

– LOSSE
VERKOOPP
RIJS € 18
,50

 

ARGANG


 
    
  

VIJFTIEND
E JA

 
 

 

- 2018

Technische gegevens
Drukprocedé
offset
Raster
60
Papiersoort 90 grams Paperwise
Surface Sized White
Omslag
HVO FSC papier

ntain.info

in Nr. 09

Toeslagen*
omslag 2
10%
omslag 3
10%
omslag 4
20%
voorkeursplaats 15%
*Uitsluitend in overleg

www.imai

iMainta

Advertentietarieven
Full colour
1x
3x
6x
9x
1/1 pagina
€ 2.707 € 2.677 € 2.599 € 2.463
1/2 pagina
€ 1.584 € 1.567 € 1.519 € 1.439
1/4 pagina
€
995 €
983 €
956 € 903
2/1 pagina in overleg

2019

Tarieven Bijsluiters
Tot en met 2 pagina’s
€ 2.005 (max. 20 gram)
Tot en met 4, of meer pag.op aanvraag
White papers en projectverslagen
Mogelijkheden op aanvraag.
Formaten (breed x hoog)staand
liggendbladspiegel
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
Aflopend:
5 mm rondom
Totale oplage print en digitaal
4.500, bereik per gemiddeld nummer 17.168 lezers.

Verschijningsdata
Ed. Topics + events
Verschijning Reserveren
1 e-magazine* - Conditiebewaking
22 01 2019 24 12 2018
2 Opleidingen – iMaintain congres – Maintenance NEXT 05 03 2019 13 02 2019
3 Maintenance NEXT Beursspecial
02 04 2019 13 03 2019
4 Veiligheid – Maintenance NEXT
07 05 2019 17 04 2019
5 Lange termijn asset planning
07 06 2019 15 05 2019
6 Industriële reiniging
02 07 2019 12 06 2019
7 e-magazine* - Infrastructuur –
20 08 2019 22 07 2019
VEILIG W
iMaintain Prestatiemanagement
ERKEN M
ET STOF
8 Predictive maintenance 2019 04 09 2019
FEN V24
ERGT09
CULTUU
RVER AN
iMaintain Prestatiemanagement – Pumps & Valves
DERING
9 Logistiek
22 10 2019 02 10 2019
10 Veiligheid
19 11 2019 30 10 2019
11 Industrie 4.0
17 12 2019 27 11 2019
* Deze editie verschijnt als e-magazine kijk voor de mogelijkheden op de volgende bladzijde tariefkaart e-magazine.
Alle overeenkomsten komen tot stand met Industrielinqs Pers en Platform b.v. op basis van de algemene voorwaarden van
Industrielinqs Pers en Platform b.v., waarvan zij u op aanvraag een exemplaar zal doen toekomen.

Materiaal
14 01 2019
15 02 2019
15 03 2019
19 04 2019
17 05 2019
14 06 2019
12 08 2019
06 09 2019
04 10 2019
01 11 2019
29 11 2019

Tariefkaart e-magazine
e-magazines
jaargang 2019

Klik hier voor een voorbeeld

Naast het vakblad, de twee wekelijkse nieuwsbrieven
en de website (dagelijks ge-update) verschijnt iMaintain
in 2019 ook 2 maal als e-magazine. Dit heeft voor u als
adverteerder de volgende voordelen:
• Volledige aandacht bij de juiste doelgroep
• Interactieve advertentiemogelijkheden
• Uw presentatie biedt inspiratie en nodigt uit om verder
te kijken en door te klikken naar uw website.
WAT IS EEN E-MAGAZINE?
Een e-magazine is een online magazine waarbij de lezer
een full screen beleving ervaart. Hierbij wordt focus
aangebracht voor de lezer, zonder afleiding. De lezers
ontvangen de link naar het e-magazine per e-mail. Onze
e-magazines worden geopend in een browser waarbij
het niet uitmaakt of je dat op je smartphone, tablet, pc
of smart TV doet. De inhoud en vormgeving passen zich
automatisch aan. Onze e-magazines zijn responsive,
interactie tussen lezer en uw boodschap is een feit.

2019
WHITEPAPERS
U kunt uw whitepapers als branded content in
het e-magazine laten plaatsen dmv een korte en
uitnodigende samenvatting. Tevens komt uw
bedrijfslogo bovenaan de pagina.
€ 800 korte redactionele tekst, foto met hyperlink/button.
€ 2.250 schrijven en opmaak van uw whitepaper met
een omvang van 4 pagina`s door onze journalist. Plus
korte redactionele tekst, foto met hyperlink / button.
BEDRIJF OF PROJECT OP FILM
U kunt uw bedrijf of project in beeld brengen dmv een
film die in één dagdeel op locatie wordt geschoten.
De content voor de film wordt in afstemming met onze
redactie bepaald. De film wordt kant en klaar afgeleverd
en is direct inzetbaar.
€ 2.250 realisatie en plaatsing film van 56 seconden in
e-magazine.
PROJECTREPORTAGE ONLINE
Projectreportages zijn artikelen van 1250 - 1400
woorden. U benoemt een specifiek project welke u heeft
gerealiseerd met een oplossingsgericht karakter. De
tekst van uw projectreportage komt tot stand via een
interview door onze journalist met uw klant. Meerdere
telefonische interviews zijn ook mogelijk.
€ 2.250 Realisatie en plaatsing in e-magazine, exclusief
reiskosten.
ADVERTENTIE
In de advertentie kunt u een korte, bondige tekst
vermelden welke gaat over uw bedrijf of product. Deze
presentatie bevat maximaal 100 woorden tekst en
een afbeelding. Uw logo, NAW-gegevens en hyperlink
worden geplaatst onder het tekstblok.
€ 1.250

Advertentieacquisitie
Jetvertising b.v.
Laan van Zuid Hoorn 37
2289 DC Rijswijk
T 070 399 00 00
F 070 390 24 88
I www.jetvertising.nl
E rob@jetvertising.nl (verkoop)
E advertenties@jetvertising.nl (aftersales)
Uitgever
Industrielinqs Pers en Platform b.v.
Gedempt Hamerkanaal 155
1021 KP Amsterdam
T 020 312 20 88
I www.industrielinqs.nl
E info@industrielinqs.nl
Redactie
Industrielinqs Pers en Platform b.v.
Gedempt Hamerkanaal 155
1021 KP Amsterdam
T 020 312 20 81
I www.imaintain.info
E redactie@industrielinqs.nl
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 2018 en
vervangen alle voorgaande tarieven. Tussentijdse wijziging van de gegevens op deze
tariefkaart voorbehouden. Alle tarieven zijn
per plaatsing en exclusief BTW.

Tariefkaart online

2019
White paper: € 575
Highlight rechts bovenaan de website gedurende een week plus vermelding in
de eerstvolgende nieuwsbrief en print editie, landingspagina naar keuze

Topbanner

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

square
banner

Website iMaintain
Het iMaintain platform brengt tal van beslissers en experts bij elkaar rond de
thema’s onderhoud en asset management. Het platform belicht journalistiek
en onafhankelijk nieuws, trends en innovaties. Actuele onderwerpen worden
uitgediept en het uitgebreide netwerk dient voor kennisdeling en inspiratie.
Dat gebeurt via verschillende media, die nauw met elkaar zijn verbonden.
Via het vakblad iMaintain (elf edities per jaar), de website www.imaintain.info
(dagelijkse updates, de nieuwsbrief (eens per twee weken) met verschillende
ronde tafels per jaar, diverse bijeenkomsten en met jaarcongressen bereikt het
platform haar doelgroep.

iMaintain Nieuwsbrief
Via de digitale nieuwsbrief van iMaintain ontvangen onze 4.000 lezers twee
keer per maand de belangrijkste nieuws items uit de sector.
iMaintain nieuwsbrief

Bekijk in browser

Nieuws & publicaties

iMaintain februarinummer: lees nu gratis

Koole Contractors start ontmantelingsproject

online!

in Zweden

In het hoofdinterview spreken we met Leo van

Koole Contractors gaat een ethyleencracker in

Dongen. Onlangs zijn NedTrain en NS Reizigers

Stenungsund, Zweden verwijderen voor Borealis.

samengevoegd in NS Operatie. Volgens Leo van

Koole heeft onlangs het benodigde materieel en

Dongen, nu directeur NS Techniek, kan een

personeel gemobiliseerd naar Zweden. Het

vroege betrokkenheid van NS-technici bij het

ontmantelen van Furnace E is onderdeel van een

ontwerp van nieuwe rijtuigen de positieve invloed

meerjarig renovatieplan voor meerdere crackers.

van onderhoud alleen maar versterken.

> Lees meer

Advertentiemogelijkheden
Nieuwsbrief
Topbanner
750x96
€
Banner
360x92
€
Sqare banner 223x175
€
Advertorial
ca. 75 woorden €
+ afbeelding

> Lees meer

De website biedt tal van mogelijkheden om uw boodschap onder de aandacht
te brengen van de gemiddeld 3.000 bezoekers per maand.
Advertentiemogelijkheden Website
Maanden (prijs per maand)
1
3
Topbanner
750x96
€
1.080
€
790
•
360x92 € 540 € 395
• Banner
Square
banner
223x175
€ 810 € 590
•

6
12
€ 625 € 550
€ 315 € 280
€ 470 € 415

Voor nadere informatie of reserveringen, kunt u contact
opnemen met Rob Koppenol van Jetvertising b.v.
T: +31(0)70 399 00 00
E: rob@jetvertising.nl
I: www.jetvertising.nl

285
235
185
285

