
TARIEVEN KIVI / DE INGENIEUR JANUARI 2017

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsorganisatie van ingenieurs in Nederland. De doelstelling van de 
vereniging is om ingenieurs te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en hun een platform te bieden voor ont-
wikkeling, profilering en ontmoeting. Hiertoe verbindt KIVI ingenieurs met elkaar, met bedrijven en met de maatschappij.

De Ingenieur is een special interest-magazine over technologie voor iedereen met een passie voor techniek. Ingenieurs 
blijven met De Ingenieur op de hoogte van ontwikkelingen binnen en buiten hun vakgebied. Ook niet-technici raken door 
De Ingenieur geïnspireerd door de wereld van techniek.

Neem contact op met Delia Appelman, Communicatie & Relatie Coördinator via: 070 3919 851 of Delia.Appelman@kivi.nl 
Barbara Gemen, Marketing & Business Development via: 070 3919875 en mobiel 06 53508895 of Barbara.Gemen@kivi.nl

1.  Contact the engineer
online

Vacaturepublicatie op
kivi.nl / deingenieur.nl
•  publicatie op kivi.nl
•  publicatie op deingenieur.nl
• inclusief taggen

Nu voor slechts € 450,-  

4.  Sponsor a Chartered
Engineer

KIVI biedt u de mogelijkheid om 
een ingenieur de internationale 
titel  ‘Chartered Engineer’ te spon-
soren
•  draag bij aan de internationale

versterking van Nederland
tsevni  • eer in de carrière van een

 ingenieur
mrofni  • eer naar de mogelijkheden

         € 2.000,- per ingenieur

KIVI als locatie
Dagprijzen

145,-
159,-
225,-
205,-
205,-
205,-
205,-
215,-

Lelykamer (max. 5 personen) 
Van Leeuwenhoekkamer (max. 8 personen) 
Presidentskamer (max. 14 personen) 
Calandzaal (max. 16 personen) 
F.W. Conradkamer (max. 16 personen) 
Huygenskamer (max. 15 personen) 
Scheperszaal (max. 20 personen) 
Molkamer (max. 24 personen) 
KIVI-0070Lab (max. 20 personen)
Grote zaal (max. 100 personen) 

450,-

Informeer ook naar onze zeer uitgebreide cateringmogelijkheden. Zaterdag & zondag gesloten

5. Webinar Pakket
Vanaf nu is het mogelijk om uw bedrijf in de schijnwerpers te zetten door 
het organiseren van een Webinar in samenwerking met KIVI. Inclusief:
•  uitgebreid online promotiepakket

f  • aciliteiten en opname apparatuur
ruuhrevlaaz    •

•  uitleveren van de opname na afloop van het Webinar
• uitleveren van contactgegevens deelnemers na afloop van het Webinar.

LEADS!
• tot 6 maanden na datum blijft het Webinar online op de KIVI-website

en genereren wij nog steeds leads.

€ 5.995,-

2.  Contact the engineer
online abonnement

•

 

3 vacatures per maand op
deingenieur.nl

•
 
social media kanalen
De Ingenieur en KIVI

•  inclusief 2 tags per vacature

€ 375,-  

3.  Onbeperkt vacatures
plaatsen online

Een jaar al uw technische HBO en WO 
vacatures plaatsen voor één bedrag
• publicatie op kivi.nl
• publicatie op deingenieur.nl
• inclusief tagging

€ 7.500,-

TARIEVEN

NIEUW

per maand 

618,-



De Ingenieur houdt de in techniek geïnteresseerde professional op de hoogte van technische ontwikkelingen, 
marktontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van carrière en opleiding.
• Verschijnt 12x per jaar, uitgegeven door KIVI
• Verspreide oplage: 21.000 exemplaren

Bijzonderheden
Specifieke verzoeken als bijsluiters, losse instekers, voorkeursposities, advertorials, korting op meerdere plaatsingen 
etc. behandelen wij graag op aanvraag.

Formaten en afmetingen in mm

Formaat b x h

2/1 pagina 420 x 271
1/1 pagina 205 x 271
1/2 pagina liggend 205 x 131
1/2 pagina staand 100 x 271
1/4 pagina 100 x 131

Aflopend 
1/1 pagina 228 x 306 

Banners / online exposure, deingenieur.nl

Formaat b x h (px)  tarief excl. btw
Leaderboard:  728 x 90 € 42,- CPM 
Large Rectangle:  336 x 280 € 40,- CPM 
Medium Rectangle: 300 x 250 € 38,- CPM 
Billboard:  970 x 250 € 74,- CPM 

Aanleverspecificaties: JPEG, Gif animated, max. 50 kb 
en doel URL; Billboard max. 100 kb + doel URL. 
Inclusief uitgebreide rapportage

TARIEVEN PRINT

DE INGENIEUR

TARIEVEN ONLINE

Engineering Works (inclusief productie, 
redactie, afstemming, opmaak)

Engineering Works is het platform waar bedrij-
ven zich met hun technische projecten kunnen 
profileren én de hoogopgeleide technici van 
de toekomst kunnen bereiken. Het vormt een 
etalage met prachtige ingenieursprojecten, de 
plek waar je kunt ontdekken wat voor mooi 
werk ingenieurs hebben gedaan, doen of nog 
gaan doen.

• advertorial, 2/1 pagina full colour in de bij-
lage ‘Engineering Works’ van De Ingenieur

• bedrijfsprofiel voorzien van beeldmateriaal/
bedrijfslogo/bedrijfswebsite

• doorplaatsing projecten op website
De Ingenieur/Engineering met ruimte voor
video’s, vacature teksten, foto’s, etc.

• rapportage van aantal clicks, page views,
unieke bezoekers, etc.

€ 7.500,-    

Delia Appelman, Communicatie & Relatie Coördinator via: 070 3919 851 of Delia.Appelman@kivi.nl
Barbara Gemen, Marketing & Business Development via: 070 3919875 en mobiel 0653508895 of Barbara.Gemen@kivi.nl

Advertorial nieuwsbrief / website De Ingenieur
• 5.900 ontvangers
• maximaal 60 woorden en foto

(liggend beeldmateriaal) en doel URL  € 595,-

Advertorial nieuwsbrief KIVI
• 22.000 ontvangers
• maximaal 60 woorden en foto

(liggend beeldmateriaal) en doel URL  € 1.250,-

www.deingenieur.nl bezoekersaantallen per maand
• 29.000 unieke bezoekers gem. (sept t/m nov. ’16)
• 67.000 pageviews gem. (sept t/m nov. ’16)

Advertentietarieven, prijzen excl. btw

Formaat full colour

2/1 pagina €  8.558,-
1/1 pagina €  4.946,-
1/2 pagina €  3.230,-
1/4 pagina €  2.002,-
Advertorial 1/1 pagina € 5.446,-

Uw vacature achterop De Ingenieur 
voor maar  € 425,-




