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CADMagazine
Bouw, Architectuur & Civiele Techniek

Magazine
Website
Digitaal Magazine
E-Nieuwsbrief
Social Media

www.cadmagazine.nl

Doelgroep en oplage
CAD-Magazine Bouw, Architectuur & Civiele Techniek wordt in controlled circulation toegezonden aan
4.500 professionals in Nederland en Vlaanderen. Deze professionals spelen vanuit verschillende
achtergronden en perspectieven een rol bij de aanschaf en implementatie van CAD-producten en -diensten.

Bouw & Architectuur
& Civiele Techniek

CAD-Magazine Bouw, Architectuur & Civiele Techniek is
bedoeld voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viermaal per jaar verschijnt de Bouw en Architectuureditie van CAD-Magazine, gericht op CAD-gebruikers in de bouw, civiele techniek en architectuur.
Het blad doet verslag van alle digitale trends in de
bouw en de onderwerpen die hier mee te maken
heb
ben, van BIM tot IFC. Er valt niet alleen te lezen
over de nieuwe releases van diverse CAD-pakketten,
het blad bevat ook artikelen over ondersteunende
software voor bouwkundigen, datamanagementoplossingen en vakliteratuur.

Architecten
Aannemers
Owners/Operators
Overheden
Energie- en Telecombedrijven
Landmeetkundige bureaus
Onderwijsinstellingen
Kennis- en Onderzoeksinstituten

Hierin komen alle onderwerpen aan bod die relevant
zijn voor bouw, civiele techniek en architectuur, zoals:
•
•
•
•
•
•
•

CAD-Magazine Bouw, Architectuur & Civiele Techniek
is een platform waar alle relevante spelers binnen de
bouwwereld aan het woord komen: van aannemers
tot architecten en van eindgebruikers tot conceptuele
denkers.

Building Information Modelling (BIM)
Staalbouw
Houtskeletbouw
Kostencalculatie/Energieberekeningen
Uitwisselingsstandaarden
Elektrotechniek
GWW

Deadlines en verschijningsdata
Deadlines 2017 CAD-Magazine
Uitgave

deadline redactie

deadline advertentie

verschijningsdatum

1

6 januari

18 januari

6 februari

2

17 maart

29 maart

18 april

3

16 juni

28 juni

17 juli

4

22 september

4 oktober

23 oktober

Deadlines 2017 Digitale CAD-Magazine
Uitgave

deadline advertorial

Verschijningsdatum digitaal magazine

1

6 februari

13 februari

2

18 april

25 april

3

17 juli

24 juli

4

23 oktober

30 oktober

Advertentietarieven Print
Advertentietarieven
(Tarieven per uitgave op basis van full colour, exclusief BTW.)
1x

4x

1/1 pagina

€ 1.900

€ 1.800

1/2 pagina

€ 1.100

€ 1.000

1/3 pagina

€

800

€

700

1/4 pagina

€

650

€

600

Speciale Posities
Back Cover

+/+ 15%

Inside Back - of Front Cover

+/+ 10%

Insert in gehele gedrukte oplage (max. 20 gram)

€ 1.750

Advertentieformaten
Bladspiegel

(b x h)

1/1 pagina

|

185 x 272 mm

1/1 pagina aﬂopend

|

216 x 303 mm

1/2 pagina

|

91 x 272 mm

1/2 pagina

–

185 x 134 mm

1/3 pagina

|

59 x 272 mm

1/3 pagina

–

185 x 88 mm

1/4 pagina

–

185 x 65 mm

Trainingswijzer
Trainingen en opleidingen van uw bedrijf of organisatie in de speciale rubriek Trainingswijzer, tevens op
www.cadmagazine.nl. De afmeting van een blokvermelding is 87 x 77 mm (bxh)
1 blokvermelding

1x

4x

8x

€ 225

€ 200

€ 175

Advertentietarieven Digitaal
Digitaal Magazine
CAD-Magazine verschijnt ook online. Het digitale magazine maakt de content interactief en dynamisch. Het digitale
nummer verschijnt één week na de gedrukte versie.

Mogelijkheden
1 pagina advertorial

2 pagina advertorial

(bijv. advertentie met video)

(bijv. bedrijfspresentatie)

€ 275

€ 450

Website
De vernieuwde website van CAD-Magazine is geheel responsive, wat betekent dat deze zich aanpast aan het
soort apparaat waarmee de bezoeker de site bekijkt. Hierdoor is CAD-Magazine perfect leesbaar op pc’s, laptops,
tablets, smartphones etc. De website www.cadmagazine.nl wordt dagelijks voorzien van het laatste nieuws uit de
CAD-wereld. Met meer dan 60.000 unieke bezoekers per jaar is bannering zeer effectief.

Mogelijkheden
1230 x 100

pixels (bxh)

€ 750,- per maand

750 x 150

pixels (bxh)

€ 700,- per maand

270 x 200

pixels (bxh)

€ 400,- per maand

125 x 125

pixels (bxh)

€ 250,- per maand

Nieuwsbrief
Elke veertien dagen verschijnt de digitale CAD-Magazine-nieuwsbrief bij meer dan 6.000 geïnteresseerden in de
mailbox. De nieuwsbrief bevat een gevarieerde mix van kort nieuws, aankondigingen en de laatste toevoegingen
aan het online artikelenarchief.

Mogelijkheden
Banner 380 x 125 pixels (bxh)
2 uitgaven

€ 470

4 uitgaven

€ 840

