
Beton & Prefab

Neem contact op met Aafje Visscher, 088 584 06 11.  
Of mail naar aafjevisscher@vakmedianet.nl.

Geavanceerde betontechnologie, 3D-printen, cementloos beton: er gebeurt ontzettend veel  
in deze branche, vooral op het gebied van materiaal technologie en productiemethodiek.  
Dat deze editie van Cobouw Special Beton & Prefab een  tech nisch karakter heeft, staat wel 
vast. We laten recente ontwikkelingen zien en schrijven over projecten waarbij innovatie een 
grote rol heeft gespeeld. En natuurlijk is er ook nog de ‘gewone’ betonproductie in de woning
bouw, utiliteitsbouw, infra structuur en gww: zijn hierin trends te ontdekken en trekt in deze 
sectoren de productie zoals voorspeld aan?

Prefabricage is een groeiend fenomeen in de bouw. Schoner produceren, arbo -vriendelijkere 
werkplekken, logistiek beter beheersbaar: de fabriek is steeds vaker de bouwplaats. We gaan 
op bezoek bij dergelijke fabrieken en laten de state of art zien van bouwen onder een dak.  
In de Cobouw Special Beton & Prefab laten we zowel grown-ups als starters op het gebied  
van  prefabricage aan het woord.

Bereik: Cobouw print bereikt circa 10.000 
lezers, Cobouw.nl bereikt 155.000 unieke 
bezoekers per maand. Cobouw is 
daarmee de grootste portal voor de 
bouw. Cobouw Special Beton & Prefab 
wordt ook gepubli ceerd op Cobouw.nl en 
in de Cobouw-app. 

Extra hoge oplage: Cobouw Special 
Beton & Prefab wordt ook verzonden aan 
de abonnees van de Architect en uit-
gedeeld op de Betondag op 30 november 
2017 in Rotterdam.
Traffic naar uw website: Je presentatie 
of verhaal op Cobouw.nl bevat een link 
naar je website. 

Nieuwsbrieven: Cobouw Specials 
worden ondersteund door twee digitale 
thema-nieuwsbrieven.  
Multimediaal: Cobouw biedt je 
multimediale communicatiemogelijk-
heden op maat. 

Jouw voordelen

Special

Cobouw Special Beton & Prefab verschijnt op 9 november 2017,  
sluit voor advertenties op 26 oktober 2017.
1/1 pagina full colour 265x370 mm + 5 mm rondom en snijtekens € 5.450,- 
1/2 pagina full colour 240x166 mm + 1 advertorial themanieuwsbrief € 2.950,- 
1/4 pagina full colour 118 x 166 mm  € 1.800,-
1/8 pagina full colour 118 x 81 mm  € 1.350,-
Toeslag advertorial  € 750,-
Banner (970x250 of 300x250)  € 1.250,- 
Voor een periode van 12 maanden roulerend op de Cobouw.nl themapagina 

Advertorial (titel, max. 200 tekens tekst, afbeelding en url)  € 1.250,- 
Voor een periode van 12 maanden roulerend op de Cobouw.nl themapagina 

Heb jij ook een verhaal hierover te vertellen? Laat het 
ons weten!

Reserveer nu  
jouw plek in de 
Cobouw Special 
Beton & Prefab.

Extra bij 1/1 pagina: Sponsored Content 

Artikel op Cobouw.nl + 20.000 views 

themasponsoring op Cobouw.nl  

+ 1 advertorial themanieuwsbrief 
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