
Infra & Buitenruimte

Neem contact op met Rick Kester, 06 516 772 56.   
Of mail naar rickkester@vakmedianet.nl.

Smart cities, smart roads, zelfrijdende auto’s: in deze special kijken we naar de toekomst van 
onze openbare ruimte en mobiliteit. Volgens de wetenschappers is die toekomst al heel dichtbij, 
maar hoe zal zich dat in de praktijk ontwikkelen? In hoeverre spelen augmented en virtual 
reality een rol bij planvorming? Publiek en privaat: waar ligt de grens – juridisch, ruimtelijk, 
gevoelsmatig? Big data in de infrastructuur: waar kan hier voordeel mee worden bereikt?  
Voor de Cobouw Special Infra & Buitenruimte gaat de redactie op zoek naar die innovatie, naar 
die toekomstvisies die misschien morgen al inzetbaar zijn.

De twee hoofdthema’s van deze special krijgen elk voldoende ruimte en uitleg om in te gaan op 
actuele projecten en technische ontwikkelingen. Stap voor stap gaan de infrastructuur en 
buitenruimte ook richting een circulair systeem, naar oplossingen die energie genereren, naar 
een verantwoord materiaalgebruik. Welke producten en technieken zet u in bij projecten in de 
openbare ruimte? Hoe betrekt u de stakeholders bij ingrijpende infrastructurele projecten?

Special

Cobouw Special Infra & Buitenruimte verschijnt op  
30 november 2017,  sluit voor advertenties op 16 november 2017.
1/1 pagina full colour 240x340 mm  € 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 Infra & 
Buitenruimte.

Extra bij 1/1 pagina: Sponsored Content 

Artikel op Cobouw.nl + 20.000 views 

themasponsoring op Cobouw.nl  

+ 1 advertorial themanieuwsbrief 

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 
Infra & Buitenruimte wordt ook gepubli ceerd 
op Cobouw.nl en in de Cobouw-app. 

Extra hoge oplage: Cobouw Special Infra 
& Buitenruimte wordt ook verzonden aan 
de abonnees van Bouwmachines.
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

www.Cobouw.nl

Specificaties

Interesse in deelname?


