Specificaties
Banners

2.

De verschillende titels
VAKBLAD VOOR DE ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

111e JAARGANG NR 6 JUNI 2018

www.gawalo.nl

www.installatiejournaal.nl

NEN 1010: wat zou u willen veranderen? p. 12 Dynamische
zonnepanelen p. 16 Uitfasering halogeenlamp p. 28 BIM bij NOM-renovaties p. 32
De schoolbanken in p. 35 Mail en win een Cable-Glide p. 37 Renovaties Kanaleneiland p. 38

TREND
De installateur meets ICT

N°06-07
Jaargang 36
Juni-Juli 2018

p. 18

MARKT

WP WARMTE
POMPEN
JAARGANG 10 – NUMMER 3 – MEI 2018

VAKBLAD VOOR INSTALLATEURS: VERWARMING - SANITAIR - KLIMAAT

DUURZAME KLIMAATOPLOSSINGEN

Bekwaamheid installateur
moet beter zichtbaar worden

De cv-installateur en de warmtepomp p. 14
Legionellapreventie p. 20 Badkamertrends p. 28 Ventilatie inregelen p. 30 Binnenmilieu p. 36
Subsidie voor slimme thermostaat p. 42

VENTILATIE
Balansventilatie onderhouden
p. 34

▶ MAGAZINE VOOR DE MAAKINDUSTRIE ▶ WWW.VAKMEDIANET.NL

INDUSTRIEEL
MANAGEMENT
ENGINEERING ▶ MANUFACTURING ▶ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Mens centraal in sterk geautomatiseerde fabriek p. 10
▶ PRODUCTIVITEIT IN 20 JAAR VERDUBBELEN ▶ VERBETEREN VAN HET VERBETERPROCES ▶ NOODOPLOSSING
STIKSTOFPRODUCTIE VRAAGT OM NACHTWERK ▶ ‘ALS JE HET KUNT BEDENKEN, KUN JE HET OOK MAKEN’

NR 5-6

N° 6-7

MEI 2018

Jaargang 30
Juni-Juli 2018

THEMA

PROCESVERBETERING

TECHNIEK

‘Voorraadbeheer
uitbesteden’

Duurzame warmte
opslaan

p. 14

p. 16

TECHNIEK

REGELGEVING

DC in woningen
stokt

Legionellaveilig
installeren

p. 22

p. 24

SUPPLY CHAIN
ANDERE AANPAK
GRONDSTOFFENBELEID P.26

VERDIENEN AAN

MARKT

MARKT

Brandstofcel

Warmtepompland

p. 26

p. 26

Installatie Journaal

Gawalo

Het toonaangevende platform

AFGEVOERDE
KOUDEMIDDELEN?
OOK IN DIT NUMMER:
• THERMODYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN KOUDEMIDDELEN
• VERSLAG BEZOEK KOELTECHNISCHE BEURS IN CHINA
• NUTTIG GEBRUIK RESTWARMTE DATACENTERS

VEILIGHEID

DE WEG NAAR
CE-MARKERING

Kassa-reportage geluidsoverlast
Voldoende oplossingen om geluid te reduceren

P.24

Manifest roept op tot snelheid verduurzaming
‘Vanaf 2021 alleen duurzame technieken’
Aandeel warmtepompen in buurlanden neemt toe
Overal groei maar snelheid verschilt per land

Slimme robotisering in
fabriek van de toekomst

AUTOMATISEREN
NIEUWE FABRIEK
VOOR FITTINGEN

P.18

Warmtepompen

PT Industrieel Management

Gawalo richt zich multimediaal op

RCC Koude & Luchtbehandeling

Warmtepompen is er voor advi-

PT Industrieel Management richt zich

Installatie Journaal is voor e-instal-

professionals in de w-installatie-

RCC Koude & Luchtbehandeling is

serende en uitvoerende installa-

breed op het technisch top manage-

lateurs (ondernemers) en functi-

techniek met nieuws en achter-

het enige platform in Nederland over

tieprofessionals met een rol in de

ment dat werkzaam is binnen de

onarissen bij installatiebedrijven

gronden over verwarming, sanitair,

koudetechniek, koeltechniek en

selectie, installatie en het onder-

(middel) grote bedrijven in de produ-

verantwoordelijk voor inkoop,

luchtbehandeling en ventilatie voor

klimaattechniek. RCC K&L bestaat al

houd van warmtepompsystemen,

cerende industrie en bericht over de

advies, calculatie, ontwerp en

adviserende en uitvoerende instal-

meer dan 110 jaar en heeft een inten-

bij gemeenten, architectenbureaus,

verbetering van de productiviteit in

projectleiding en helpt professio-

latieprofessionals bij gemeenten,

sief bereik met het vakblad, de web-

woningcorporaties, installatie-

“de maakindustrie” en richt zich op

nals bij het ondernemerschap en

architectenbureaus, woningcorpora-

site, de nieuwsbrief en events onder

bedrijven en advies- en ingeni-

projectleiders, hoofden van de afde-

marktgerichtheid. Installatie Jour-

ties, installatiebedrijven en advies-

installateurs, adviseurs, groothandel,

eursbureaus en publiceert over

lingen, senior engineers. Belangrijke

naal biedt een compleet beeld van

en ingenieursbureaus, die streven

leveranciers, eindgebruikers en leden

de nieuwste warmtepompen en

onderwerpen vanuit de regelgeving

de belangrijkste trends en ontwik-

naar comfortabele, gezonde en

van brancheorganisaties binnen de

onlosmakelijk aan deze techniek

zijn verder: veiligheid (safety) en

kelingen in de installatietechniek.

veilige woningen en gebouwen.

koude-, koel- en klimaattechniek.

gekoppelde systemen.

milieu (environment).

 Gejo Flierman

 Richard van Dijk

 Gejo Flierman

 Richard van Dijk

 Jetvertising

 gejoflierman@vakmedianet.nl

 richardvandijk@vakmedianet.nl

 gejoflierman@vakmedianet.nl

 richardvandijk@vakmedianet.nl

 info@jetvertising.nl

 06-53227316

 088-5840966 | 06-33031474

 06-53227316

 088-5840966 | 06-33031474

 070-3990000

3.

Online communicatie opties

Installatie Journaal

Gawalo

RCC Koude & Luchtbehandeling

Warmtepompen

PT Industrieel
Management

Gemiddeld per maand:

Gemiddeld per maand:

Gemiddeld per maand:

Gemiddeld per maand:

Gemiddeld per maand:

 35.200 pageviews

 26.300 pageviews

 22.250 pageviews

 40.250 pageviews

 3.050 pageviews

 12.100 bezoekers

 10.400 bezoekers

 9.100 bezoekers

 19.650 bezoekers

 1.550 bezoekers

 20.400 bezoeken

 16.300 bezoeken

 14.300 bezoeken

 24.450 bezoeken

 2.100 bezoeken

4.

Online communicatie opties
Header*

Leaderboard XL

Billboard*

Leaderboard*

€ 1.250 p/mnd.

€ 1.250 p/mnd.

€ 1.350 p/mnd.

€ 950 p/mnd.

950 x 150 pixels.Maximaal 100 kb.

950 x 150 pixels.

970 x 250 pixels.

728 x 90 pixels.

Gif of HTML5 bestand.

Na mouse-over expand naar

Maximaal 100 kb.

Maximaal 100 kb.

950 x 300 pixels.

Gif of HTML5 bestand.

Rich Media bestand.

Maximaal: in overleg.
Rich Media bestand.

* Hiervoor kan eventueel ook een mobiel formaat van 320 x 100 pixels worden aangeleverd.

5.

Online communicatie opties
Rectangle*

Halfpage Ad

Portrait Ad

€ 750 p/mnd.

€ 1.500 p/mnd.

€ 1.650 p/mnd.

336 x 280 pixels.Maximaal 100 kb.

336 x 600 pixels.Maximaal 100 kb.

336 x 1020 pixels.Maximaal 100 kb.

Gif of HTML5 bestand.

Gif of HTML5 bestand.

Gif of HTML5 bestand.

* Hiervoor kan eventueel ook een mobiel formaat van 320 x 100 pixels worden aangeleverd.

6.

Online communicatie opties
Roadblock*

Advertorial

Floorad

€ 1.650 p/mnd.

€ 750 p/wk.

€ 1.500 p/mnd.

950 x 150 pixels.

Kop: max. 45 tekens tekst.

Specificaties in overleg

336 x 280 pixels.

Body: max. 300 tekens tekst.

Maximaal 100 kb.

Pay-off: max. 30 tekens tekst.

Gif of HTML5 bestand.

(voor alles geldt incl. spaties en leestekens)

Roadblock kan i.c.m. andere banners.

Afbeelding: 80 x 80 pixels
Link naar landingspagina.

* Hiervoor kan eventueel ook een mobiel formaat van 320 x 100 pixels worden aangeleverd.

7.

Online communicatie opties
Wallpaper

Blockbuster

Logolink

€ 1.750 p/mnd.

€ 900 p/mnd.

€ 650 p/mnd.

Altijd i.c.m. andere formaten

550 x 150 pixels.

60 x 30 pixels.

Maximaal 100 kb.

2 regels van 40 tekens.

Gif of HTML5 bestand.

Gif bestand (logo).

MOBIELE ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
Om goed onder de aandacht te komen zijn er 2 bannerformaten geschikt voor
mobiel (smartphone en andere mobiele apparaten) adverteren.Om goed onder de
aandacht te komen zijn er 2 bannerformaten geschikt voor mobiel adverteren.

1) Large mobile banner

2) Medium rectangle

Specificaties:
320 x 100 pixels, max 80 kB + url
Animated HTML5 of GIF banner

Specificaties:
300 x 250 pixels, max 80 kB + url
Animated HTML5 of GIF banner

8.

Nieuwsbrief communicatie opties
Installatie Journaal

Gawalo

RCC Koude &
Luchtbehandeling

Vakblad
Warmtepompen

PT Industrieel
Management

De nieuwsbrief verschijnt

De nieuwsbrief verschijnt

De nieuwsbrief verschijnt

De nieuwsbrief verschijnt

De nieuwsbrief verschijnt

elke week op maandag in een

elke week op woensdag in een

1 x per 2 weken op donderdag in

1 x per 2 weken op maandag in een

1 x per 2 weken op dinsdag in een

oplage van 12.542 abonnees.

oplage van 8.800 abonnees.

een oplage van 3.583 abonnees.

oplage van 9.509 abonnees.

oplage van 5.504 abonnees.

9.

Nieuwsbrief communicatie opties
Full banner

Advertorial

Blockbuster

€ 395

€ 750

€ 750

468 x 60 pixels

Titel 30 tekens, incl. spaties.

550 x 150 pixels

Maximaal 100 kb.

Tekst max. 7 regels met 40 tekens

max. 100 kb (statisch)

per regel. Totaal 280 tekens
incl. spaties. 300x200 dpi en
een button call to action,
max. 24 tekens incl. spaties.

