
THEMAPARTNER INSTALLATIE JOURNAAL
MULTIMEDIAAL / EXPERTISE / MERKBEKENDHEID

EVEN VOORSTELLEN: 

Het toonaangevende platform Installatie Journaal is 
voor e-installateurs (ondernemers) en functionarissen 
bij installatiebedrijven verantwoordelijk voor inkoop, 
advies, calculatie, ontwerp en projectleiding en helpt 
professionals bij het ondernemerschap en marktge-
richtheid. Installatie Journaal biedt een compleet beeld 
van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de  
installatietechniek.

Installatie Journaal 
biedt u een uniek, 

multimediaal promo-
tiepakket aan rond
een door u door u  
gekozen thema.  

En dat voor een héél 
aantrekkelijke prijs.

“Een jaar lang 
gerichte aandacht
rondom uw thema”

Oplage vakblad:  

4.000  exemplaren

Bereik e-mailnieuwsbrief:

10.100 abonnees

Website www.installatiejournaal.nl

Aantal unieke bezoekers:  

12.100 per maand

Aantal pageviews: 

35.200 per maand



Homepage
1. Navigatie naar verschillende 

themapagina’s.
2. Carrousel met ook uw laatste 

partnernieuws.
3. Logovermelding partner met link 

naar eigen profielpagina.

Eigen profielpagina

1. Aangeleverde berichten (partner-
nieuws en persberichten) worden 
op deze pagina geplaatst.

2. Billboard en...
3. ... half page ad worden fixed ingezet 

op deze profielpagina.
4. Voor meerprijs kunnen wij een 

video laten maken om uw bedrijf  
te profileren.

5. Het logo van de partner komt op de 
homepage en linkt door naar 
profielpagina. (zie 3  homepage). 
Indien gewenst met uw twitterfeed.

Themapagina
1. Vanaf homepage navigatie naar 

themapagina’s.
2. Half page ad van partner fixed op 

themapagina.
3. Partnernieuws op de themapagina.
4. Redactionele artikelen over 

betreffend thema op themapagina.

Redactionele thematags
• Een themapartner krijgt in overleg 

met marketing en redactie maxi-
maal drie thematags.

• Zodra een redactioneel artikel één 
van de tags raakt, wordt de half 
page ad van de partner zichtbaar.

• Mochten er tags van meerdere 
partners voorkomen, wordt de half 
page ad afgewisseld.

THEMAPARTNER Installatie Journaal
U KRIJGT...
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Deelname exclusieve 
themanieuwsbrief
• In deze themanieuwsbrief worden 

redactionele artikelen geplaatst 
over het betreffende thema.

• De advertorialpositie is voor de 
themapartner.

• Partner mag per themanieuwsbrief 
twee berichten aanleveren.

• Themanieuwsbrieven worden 
ingepland bij de start van 
partnerschap.

Deelname Installatie Jour-
naal magazine
• 1/1 pagina advertentieruimte
• 2/1 pagina Sponsored Content artikel
In te plannen bij aanvang van partner-
schap, uitingen aan te leveren door 
partner onder voorwaarden
 

 

Media advies 
Voor meer informatie of een voorstel op 
maat neemt u contact op met:

Gejo Flierman
gejoflierman@vakmedianet.nl
06-53227316

THEMAPARTNER Installatie Journaal
U KRIJGT...

ALLES OP EEN RIJ…

 Logovermelding partner op 
homepage Installatie Journaal

 Navigatie naar thema’s op 
homepage Installatie Journaal

 Mee met carrousel van partner- 
nieuws op homepage 
Installatie Journaal

 Exclusiviteit op eigen 
profielpagina (billboard en 
half page ad)

 Drie thematags met half page 
ad bij getagde redactionele 
artikelen

 Half page ad op themapagina 
 Maandelijks aanleveren van 

partnernieuws of persbericht

 Deelname met een exclusieve 
e-mail themanieuwsbrief

 Sponsored content artikel in 
Installatie Journaal magazine

 1/1 pagina advertentie in 
Installatie Journaal magazine

MEDIAWAARDE:  € 14.770
NU VOOR:  € 8.900

Bij deelname gaat de partner een contract 
aan voor de periode van één jaar. Tarieven 
zijn exclusief BTW en op basis van aanle-
veren van kant-en-klaar advertentiema-
teriaal.

Optioneel: Video op profielpagina
 Productie van een video ter 

profilering van het bedrijf 
(volgens vooraf bepaald format)

 Werk voor video wordt 
volledig uit handen genomen

 De video wordt geplaatst op de 
profielpagina van de partner

 De video wordt eigendom 
 van de partner
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