Media Informatie 2019

“Met onder meer de Omgevingswet, Smart Cities en de energietransitie in het achterhoofd,
ligt het voor de hand om ontwerp-, bouw- en beheervraagstukken in samenhang te bespreken
en niet langer in de silo’s CAD, GIS en BIM.”
Ruud Groothuis, Uitgever

Formule
BIGnieuws is het lijfblad met een praktische insteek voor de Bouw-, Infra- en Geo-ICT professional.
Bouwinformatiemodellen en 3D-ontwerpen worden al enige tijd gebruikt binnen de bouwsector. Een door architecten of ingenieurs
uitgewerkt ontwerp van een gebouw of kunstwerk staat echter niet op zichzelf maar heeft altijd een plaats in de omgeving. Anderzijds
zien de makers van digitaal kaartmateriaal dat het heel interessant is om de 3D-informatie van objecten op te nemen in kaarten, zodat een
compleet model ontstaat dat alle gegevens bevat van een gebied.

BIGnieuws verslaat actuele evenementen, ondervraagt ervaren gebruikers en andere betrokkenen uit het onderwijs, de overheid en het
bedrijfsleven. BIGnieuws wordt in controlled circulation toegezonden aan professionals in Nederland en Vlaanderen die werkzaam zijn
in de bouw, infrastructuur en Geo-ICT.
• Advies- en Ingenieursbureaus

• Energie- en Telecombedrijven

• Landmeetkundige bureaus

• Rijk en Provincies

• Kadaster

• System Integrators

• Architecten

• Onderwijsinstellingen, Kennis- en Onderzoeksinstituten

• Waterschappen

• Hulp- en Alarmdiensten

Statistieken
Magazine

Nieuwsbrief

Website

(Gemiddeld per maand)

(Gemiddeld per maand)
Frequentie

8x per jaar

Pageviews

61.440

Frequentie

tweewekelijks

Verschijning

woensdag

Bezoeken

28.662

Abonnees

10.369

Oplage

7.080

Bezoekduur

2.02 min.

Verschijning

dinsdag

Deadlines 2019
Uitgave

deadline redactie

deadline reservering

verschijningsdatum

3 januari

16 januari

6 februari

maart

6 februari

13 februari

6 maart

april/mei

13 maart

27 maart

17 april

januari/februari

juni

1 mei

15 mei

5 juni

juli/augustus

5 juni

19 juni

10 juli

september
oktober/november
december

31 juli

14 augustus

4 september

11 september

25 september

16 oktober

30 oktober

13 november

4 december

Advertentietarieven
(Tarieven per uitgave op basis van fullcolour, exclusief btw)
1x

		

4x

8x

1/1 pagina

€ 2.300

€ 2.150

€ 2.000

1/2 pagina

€ 1.300

€ 1.200

€ 1.050

1/3 pagina

€ 1.000

€

900

€ 800

1/4 pagina

€

€

750

€ 650

850

Speciale Posities
Back Cover +/+ 15%, Inside Back +/+ 10%, Inside Front Cover +/+ 10%

Trainingswijzer
Trainingen en opleidingen van uw bedrijf of organisatie kunt u effectief promoten in de speciale rubriek Trainingswijzer.
Uw trainingen en opleidingen worden dan tevens op de website in een speciale sectie opgenomen.
De afmeting van een blokvermelding is 87 x 77 mm (bxh)

1 blokvermelding

1x

4x

8x

€ 225

€ 200

€ 175

Advertentiemateriaal
Gelieve digitaal aan te leveren volgens standaard ‘Certified 1.3 PDF tijdschriften Nederland’. Bestanden dienen voorzien te zijn van alle fonts en de daarbij
behorende subsets. Het PDF-bestand mag niet voorzien zijn van een beveiliging, zoals een password, in verband met bestandscontrole.

Wij zetten u graag in de spotlights bij uw doelgroep middels:
• het vakblad BIGnieuws
• de tweewekelijkse nieuwsbrief
• de website www.bignieuws.nl
• social media
Een goede marketingcampagne bestaat uit een gebalanceerde mix van offline en online uitingen zodat de voordelen
van beide elkaar versterken.

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

Website
Dankzij de herhaalde zichtbaarheid is online bannering een krachtig instrument om awareness te genereren. Het zorgt voor een enorm
groot bereik en in combinatie met het gedrukte magazine BIGnieuws
ook voor een zeer hoge attentiewaarde.
Mogelijkheden dynamische bannering:
1230 x 100 pixels (bxh) € 900 per maand
750 x 150 pixels (bxh)

€ 800 per maand

270 x 200 pixels (bxh)

€ 500 per maand

Nieuwsbrief
Elke veertien dagen verschijnt de digitale BIGnieuwsnieuwsbrief bij meer dan 10.000 geïnteresseerden
in de mailbox.
De nieuwsbrief bevat een gevarieerde mix van
kort nieuws, aankondigingen en de laatste toevoegingen aan het online artikelenarchief.
Mogelijkheden bannering:
Statische banner, formaat 565 x 150 pixels (bxh)
1 uitgave

€ 350

2 uitgaven

€ 600

4 uitgaven

€ 1.000

Vacatures
In samenwerking met EXENZO heeft BIGnieuws de vacature-sites www.GISjobs.nl en vacatures.cadmagazine.nl.
Per vacature bedragen de kosten € 350.
Voordelen van een vacatureplaatsing bij BIGnieuws zijn:
• Een looptijd van 60 dagen online
• Uw vacature wordt direct verstuurd naar relevante kandidaten via Job Alert
• Uw bedrijfslogo wordt opgenomen in de vacature
• Uw vacature wordt meegenomen in de tweewekelijkse nieuwsbrief van BIGnieuws

BIGnieuws verschijnt 8 maal per jaar en is een uitgave van CMedia B.V.

Redactie

Commercie

@: redactie@bignieuws.nl

@: adverteren@bignieuws.nl

