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Vision & Robotics
Vision & Robotics is hét onafhankelijke vakblad voor
machinebouwers, system integrators en eindgebruikers
van productielijnen in de maak- en agro-/foodindustrie.
De redactie werkt samen met brancheorganisaties,
opleidingsinstituten en overheid om een volledig en
betrouwbaar beeld te kunnen creëren bij de lezers op het
gebied van Vision & Robotics.

Doelgroep en bereik
Het blad brengt fabrikanten van Vision- en robottechniek
samen met beslissers, engineers, technisch management,
hoofden TD en hoofden productie.

Samenwerkingen
Vision & Robotics werkt nauw samen met Technisch Weekblad
en wordt Vision & Robotics met een deel van de oplage van
Technisch Weekblad meegestuurd. Bekijk de tariefkaart van
Technisch Weekblad voor meer informatie.

Multimediale campagne
Vision & Robotics biedt verschillende mogelijkheden om online
en offline te adverteren. Denk hierbij aan een advertentie,
branded content, online bannering of online advertorials.
Deze mediakaart biedt u een overzicht van de standaard
mogelijkheden. Maatwerk is uiteraard ook mogelijk. Onze
media-adviseur helpt u graag met het bepalen van een
passende (multimediale) campagne om uw
marketingdoelstellingen te behalen.

Print - oplage

Vision & Robotics statistieken
2.700

3.100

Website - unieke
bezoekers p.m.
Nieuwsbrief abonnees

525
1.275
3.150

Twitter - volgers
LinkedInn connecties

Verschijningsdata 2020 Vision + Robotics magazine
Editie HThema

Deadline advertentiemateriaal

Verschijning

1

Factory Automation

di. 18 februari

di. 3 maart

2

Robotica special

ma. 30 maart

di. 14 april

3

Vision, Robotics & Motion

ma. 11 mei

di. 26 mei

4

Aandrijven & Besturen

di. 16 juni

di. 30 juni

5

Proces en Productie automatisering

di. 25 augustus

di. 8 september

6

Sensoren special

di. 13 oktober

di. 27 oktober

7

Motion & Drives

di. 24 november

di. 8 december

Adverteren magazine
Formaat

Specificatie b x h (mm)

Tarief €

2/1 pagina

460 x 300

6.000

1/1 pagina

230 x 300

3.150

1/2 pagina staand

93 x 275

1.890

1/2 pagina liggend

190 x 135

1.890

1/4 pagina staand

93 x 135

1.120

1/4 pagina liggend

190 x 65

1.120

Toeslag branded content*

+ 750 per pagina

Bijsluiter

op aanvraag

* Inclusief redactie en vormgeving

Visionenrobotics.nl en digitale nieuwsbrief
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd.

Adverteren digitale nieuwsbrief
Formaat

Specificatie

Tarief €

Banner

468 x 60

400

Branded Content

tekst 200 tekens, afbeelding 100 x 100 px.

600

Adverteren website
Formaat

Positie

Specificatie (pixels)

Branded Content (online)
Leaderboard*

600
Header / Regular

Logolink
Large Rectangle*

Tarief € per maand

Top / Middle / Bottom

728 x 90 en 468 x 60 en 320 x 50

500

150 x 150

250

336 x 280 / 300 x 250

400

Video-plaatsing

600

Video-productie

1.350

* In het geval van een Leaderboard of Large Rectangle dient u een zogenaamde bannerset aan te leveren om te zorgen dat deze correct worden
weergegeven op alle apparaten.
Leaderboard:
3 aan te leveren formaten: 728 x 90 / 468 x 60 / 320 x 50
Large Rectangle: 2 aan te leveren formaten: 336x 280 / 300 x 250

● B
 annering
Uw banner wordt getoond op de homepage en/of achterliggende pagina's. Uw
banner kan getoond worden in een carrousel van maximaal 3 banners.
●  Branded Content
Branded Content is een kort bericht over uw bedrijf of product dat in opdracht van
u wordt geschreven en na goedkeuring wordt geplaatst. Maximaal 200 tekens. Het
bericht wordt tussen redactionele berichten geplaatst.

Specificatie banners
Nieuwsbrief

Website

Bestandstype

jpg

animated gif, jpg, gif, html5, png

Kleurmodus

RGB

RGB

Resolutie

72 dpi

72 dpi

Maximaal formaat

99 kB

99 kB

Landingspagina

webadres opgeven

webadres opgeven

Aanleveren advertentiemateriaal
Voor het aanleveren van uw advertentiemateriaal gebruikt u onze Ad|Portal. Vanuit de Ad|Portal ontvangt
u een e-mail met het verzoek om uw advertentiemateriaal aan te leveren. Let op: deze e-mail kan soms in
uw spam/ongewenste e-mail folder terecht komen.
Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen (website) levert u per mail aan bij
trafficonline@archermedia.nl.

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Uitgeverij
Vakbladen.com
Enthovenplein 1 (5e etage)
2521 DA Den Haag
Hoofdredacteur
Liam van Koert
(0)6 175 882 65
liam@thetextfactory.eu
Redactie-coördinator
Ab Muilwijk
a.muilwijk@vakbladen.com
(088) 226 66 51

Advertentie-exploitatie Archer Media
Erik de Jong
e.dejong@archermedia.nl
(023) 737 07 63
(0)6 246 852 25
Aanleveren materiaal

Afdeling traffic
traffic@archermedia.nl
(088) 226 66 90

Abonnementen

abonnementen@vakbladen.com
(088) 226 66 80
abonnement@mijntijdschrift.com

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

