TARIEVEN 2019 / DE INGENIEUR JANUARI 2019
WELKOM BIJ HET GROOTSTE INGENIEURSPLATFORM VAN NEDERLAND
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging 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 ontwikkeling, 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. Met de diverse onderstaande mogelijkheden die wij u te bieden
hebben bereikt u zeker uw gewenste doelgroep!

TAR IEVE N O N LIN E
Vacature online
• publicatie op deingenieur.nl
• inclusief 2 tags

€ 450,-

Vacature-abonnement
online

Onbeperkt online
vacatures

• publicatie op deingenieur.nl
• 3 vacatures per maand
Engineering
• inclusief 2 tags
• posten in de LinkedIn-groep KIVI

•p
 ublicatie op deingenieur.nl
• inclusief 2 tags

per maand € 375,-

Engineering Works (inclusief productie,
redactie, afstemming, opmaak)
Engineering Works is het platform waar bedrijven
zich met hun technische projecten kunnen profileren én de ingenieurs 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.

€ 7500,-

€ 7500,-

Banners op www.deingenieur.nl
Formaat
Leaderboard:
Large Rectangle:
Medium Rectangle:
Billboard:

b x h (px)
728 x 90
336 x 280
300 x 250
970 x 250

tarief excl. btw
€ 42,- CPM
€ 40,- CPM
€ 38,- CPM
€ 74,- CPM

Aanleverspecificaties: JPEG, Gif animated, max. 50 kb
en doel-URL; Billboard max. 100 kb en doel-URL

Advertenties en advertorials
Advertentie/advertorial nieuwsbrief De Ingenieur
• 7.500 ontvangers
• Maximaal 150 woorden
€ 595,• Liggend beeldmateriaal en doel-URL
Advertorial op www.deingenieur.nl
• Maximaal 500 woorden
• Minimaal 2 foto’s
• Liggend beeldmateriaal

Profiel Check
Is uw profiel of vacature aansprekend genoeg
voor ingenieurs? Laat ingenieurs feedback geven.
Standaard Profiel check e 150,Profiel check door panel e 1000,-

€ 595,-

Advertentie/advertorial nieuwsbrief KIVI
• 22.400 ontvangers
• Maximaal 120 woorden
• Liggend beeldmateriaal en doel-URL
€ 1250,-

D E IN GE N I E U R
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
• Oplage 22.000 exemplaren

Doelgroepen

Statistieken

Event partner worden

• Ingenieurs en hoogopgeleiden
met een passie voor techniek
• Leeftijd tussen 20 en 60 jaar
• Hbo- en wo techniekstudenten

www.deingenieur.nl
• 40.000 unieke bezoekers,
75.000 pageviews
www.kivi.nl
• 13.000 unieke bezoekers,
72.000 pageviews

Dag van de Ingenieur
www.kivi.nl/dagvandeingenieur.nl
KIVI jaarcongres
www.kivi.nl/jaarcongres

TAR IEVE N P RI N T
Formaten en afmetingen in mm
Formaat
bxh
2/1 pagina
420 x 271
1/1 pagina staand
205 x 271
1/1 pagina liggend
271 x 205
1/2 pagina liggend
205 x 131
1/2 pagina staand
100 x 271
1/4 pagina
100 x 131
Advertorial 1/1 pagina 		
Aflopend
1/1 pagina
228 x 306
Aflopend
2/1 pagina
456 x 306

full colour
€ 8500,€ 4900,€ 4900,€ 3200,€ 3200,€ 2000,€ 5400,-

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

€ 4900,-

Uw vacature achterop De Ingenieur

€ 8500,-

€ 425,-

KIVI ALS LO C AT IE
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)
Grote zaal (max. 100 personen)
KIVI-0070Lab (max. 24 personen)

Dagprijzen
145,159,225,205,205,205,205,215,618,800,-

Informeer ook naar onze uitgebreide cateringmogelijkheden. Zaterdag en zondag gesloten.

Belangstelling? Neem dan contact op met

Delia Appelman – delia.appelman@kivi.nl Telefoon 070-3919 851

