
COMMUNICATIEPAKKETTEN



Tienduizenden bezoekers en honderden exposanten die hun nieuwste (product)innovaties 
tonen, kennissessies en kennistheaters, tal van activiteiten op de beursvloer en het 
gezelligste en grootste bouwcafé van Nederland. Dit maakt BouwBeurs het evenement 
voor bouwprofessionals.

Hét moment om de wereld te laten zien waar jouw bedrijf het verschil maakt. Breng je beurs-
deelname onder de aandacht van klanten en prospects! Wij bieden hiervoor diverse mogelijkheden 
in pakketvorm maar natuurlijk ook op maat. 

1 Vakbladen en Digitale BouwBeurs Pocketguide
 Een advertentie *) in 3 vakbladen (voor de beurs) 
 Een grote advertorial in de digitale

BouwBeurs Pocketguide

Pakket

2Websites en Product+ Nieuwsbrieven
 1 maand lang een Banner op 3 websites (keuze uit 

Leaderboard, Billboard, Rectangle of een Half Page Ad)
 2 x een grote advertorial in de Product+ nieuwsbrief

Pakket

*) Bij het plaatsen van een advertentie heeft u de keuze uit de vakbladen 
Aannemer, Bouwwereld, Het Houtblad, Houtwereld, Installatie, Eisma’s
Schildersblad, SchildersVakkrant en ZO!Bouw

Pakket tarief 
1/1 pagina full colour   €7.000,- of  1/2 pagina full colour  € 4.250,-

Pakket tarief 
Banner *) + 2x een grote advertorial €3.000,-
*) keuze uit Leaderboard, Billboard, Rectangle of een Half Page Ad) 



3 Digitale BouwBeurs Pocketguide
 Een advertorial in de digitale BouwBeurs Pocketguide

4Product+ Nieuwsbrieven (Thema BouwBeurs)
 Een grote advertorial in één Product+ nieuwsbrief

Vier e-mailnieuwsbrieven vol met nieuws worden voor de BouwBeurs
verzonden naar ruim 40.000 nieuwsbriefabonnees. 

Tarief 
Advertorial €1.950,-

Tarief 
Grote advertorial €1.075,- per plaatsing

De Digitale BouwBeurs Pocketguide wordt in samenwerking met de 
Jaarbeurs gemaakt als voorbeschouwing op het evenement, inclusief een 
indeling per hal van de aanwezige exposanten, programma en plattegrond. 
Deze Digitale BouwBeurs Pocketguide wordt onder de aandacht gebracht 
via nieuwsbrieven en via advertenties in onze vakbladen.



De redacties van Aannemervak.nl en Bouwwereld.nl gaan op de BouwBeurs, 
dagelijks een videoverslag maken. In dit videoverslag komen o.a. interviews van 
standhouders en bezoekers over trends, producten en diensten. 
Dit videoverslag wordt in een dagjournaal nieuwsbrief, dagelijkse verstuurd naar 
de nieuwsbrieflezers van Aannemervak.nl en Bouwwereld.nl (ontdubbeld samen 
ruim 19.000). 

Vijf dagjournaal nieuwsbrieven  
 Een advertorial in de 5 nieuwsbrieven  van Aannemervak.nl 

en Bouwwereld.nl

Tarief 
Advertorial €2.500,-

Je krijgt dan één advertorial in alle BouwBeurs dagjournaal nieuwsbrieven van Aannemervak.nl en 
Bouwwereld.nl.

5 BouwBeursvideo
 Een video impressie gemaakt van uw beurs-

presentatie.

Tarief 
BouwBeursvideo €1.250,-

Een beursvideo geeft het publiek een positieve impressie van hoe 
de beursdagen zijn verlopen en zorgt ook na de beurs voor een 
toename in interesse. 
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Vakbladen voor de BouwBeurs

Vakbladen Reserveren Advertentiemateriaal Verschijndatum
Aannemer nr. 1 13-01-23 17-01-23 03-02-23
Bouwwereld nr. 1 05-01-23 09-01-23 31-01-23
Eisma’s Schildersblad nr. 1 05-01-23 10-01-23 24-01-23
Het Houtblad nr. 1 11-01-23 16-01-23 03-02-23
Houtwereld nr. 1 06-01-23 10-01-23 27-01-23
Installatie nr. 1 11-01-23 16-01-23 03-02-23
SchildersVakkrant nr. 1 13-01-23 16-01-23 27-01-23
ZO!Bouw nr. 1 12-01-23 17-01-23 03-02-23

Specificaties advertenties en banners
De specificaties van de advertenties en banners kunt u vinden op de tariefkaarten en op de website 
www.adverterenbijeisma.nl.

Digitale BouwBeurs Pocketguide 1e publicatiedatum 16-01-23
In deze digitale BouwBeurs Pocketguide is het mogelijk om een advertorial te plaatsen.
Deze advertorial wordt door ons opgemaakt en lijkt op een redactionele pagina. Ook is het mogelijk 
om een video te plaatsen. 

Specificaties 
• Tekst max. 600 woorden 
• Voorzien van een titel, inleiding, hoofdtekst 
• 2-4 hoge resolutie afbeeldingen, in JPEG, PNG of SVG, waarvan 1 in elk geval liggend.
• Video url van youtube of vimeo (optioneel)
• NAW-gegevens 
• Url naar website en/of product 
• Logo onderaan pagina, in JPEG, PNG of SVG. 

Reserveren Advertorialmateriaal Publicatiedatum
04-01-23 09-01-23 1e publicatiedatum 16-01-23
11-01-23 16-01-23 2e publicatiedatum 23-01-23

SPECIFICATIES EN AANLEVERDATA

Voor uw beursdeal op maat, neem contact op met:
Karin Krabbenborg 06 - 58 97 34 47  k.krabbenborg@eisma.nl

Sacha Harders 06 - 58 97 78 85  s.harders@eisma.nl

http://www.adverterenbijeisma.nl/


Product+ nieuwsbrieven  voor de BouwBeurs

Product + Bouwbeurs Reserveren Advertorialmateriaal Verzenddatum
1e nieuwsbrief 04-01-23 06-01-23 11-01-23
2e nieuwsbrief 11-01-23 13-01-23 18-01-23
3e nieuwsbrief 18-01-23 20-01-23 25-01-23
4e nieuwsbrief 25-01-23 27-01-23 01-02-23
Wordt ontdubbeld verstuurd naar nieuwsbriefabonnees van Aannemervak.nl, Architectuur.nl, 
Bouwwereld.nl, Schildersvak.nl, Hethoutblad.nl, Houtwereld.nl, Installatie.nl en Zobouw.nl. 

Specificaties Advertorial Groot Product+ Nieuwsbrief
Aantal tekens (incl. spaties): koptekst: max. 50 karakters, incl. spaties

bodytekst: max. 450 karakters, incl. spaties
Foto/logo/illustratie: 600 x 400 pixels,,max. 99 kb
Url van de landingspagina
Aanleveren: onlinemateriaal@eisma.nl

Voor uw beursdeal op maat, neem contact op met:
Karin Krabbenborg 06 - 58 97 34 47  k.krabbenborg@eisma.nl

Sacha Harders 06 - 58 97 78 85  s.harders@eisma.nl

SPECIFICATIES EN AANLEVERDATA

Dagjournaal nieuwsbrieven  voor de BouwBeurs

Dagjournaal nieuwsbrief Verzenddatum
1e nieuwsbrief 06-02-23
2e nieuwsbrief 07-02-23
3e nieuwsbrief 08-02-23
4e nieuwsbrief 09-02-23
5e nieuwsbrief 10-02-23
Wordt ontdubbeld verstuurd naar de nieuwsbriefabonnees van Aannemervak.nl en Bouwwereld.nl. 
Reserveren kan tot en met 30 januari 2023, maar hier geldt vol is vol! Advertorial materiaal 
ontvangen wij graag uiterlijk 7 dagen voor de verzenddatum.

Specificaties Advertorial Dagjournaal nieuwsbrief
Aantal tekens (incl. spaties) koptekst: max. 50 karakters, incl. spaties

bodytekst: max. 350 karakters, incl. spaties
Foto/logo/illustratie: 600 x 400 pixels,,max. 99 kb
Url van de landingspagina
Aanleveren: onlinemateriaal@eisma.nl
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