Media kit
2019
Het platform ALURVS.nl is het grootste platform voor de aluminium en roestvast staal
branche in Nederland en Nederlandstalig België.
De website www.alurvs.nl ontvangt jaarlijks ruim 250.000 bezoekers. Allemaal op zoek naar
informatie. De Google statistieken tonen aan dat bezoekers op zoek zijn naar technisch inhoudelijke
zaken, gespecialiseerde bedrijven, leveranciers, bewerkers, legeringen, toepassingen, corrosie
problemen etc. Dit is allemaal op een overzichtelijke manier te vinden op ALURVS.nl.
Vele uitgebreide bedrijfspresentaties worden dagelijks via ALURVS gevonden. Het Magazine
ALURVS.nl met achtergrond verhalen, bedrijfspresentaties en actuele informatie verschijnt 10 x per
jaar. Gedrukte oplage is 4000 maar de digitale versie laat al jaren een stijgend aantal downloads
zien.
De wekelijkse nieuwsbrief versturen wij naar ruim 10000 geregistreerde mailadressen en bevat
specifiek branche gerelateerde informatie. Speciaal voor onze adverteerders hebben wij een VIP
service. Deze unieke service geeft u rechtstreeks toegang tot de doelgroep middels persberichten,
uitnodigen voor open dagen, beursdeelnames, noviteiten en alles wat u wilt delen met de
doelgroep.
Tevens zijn onze social media kanalen toegankelijk voor onze adverteerders. Op die manier
bereiken wij duizenden geïnteresseerden. (Facebook, Twitter en Linkedin)
De derde pijler is www.leama.nl de website waar de online e-trainingen te volgen zijn. Deze
trainingen zijn: Basiscursus RVS, Basis cursus Aluminium, Staal, Warmtewisselaars en Titaan. En er
zullen de komende tijd nog veel meer volgen.
De Handboeken (ook naslagwerk voor de online E trainingen) zullen in september 2019 verschijnen.
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PAKKETTEN

TARIEVEN 2019

Het Magazine ALURVS.nl
SLUITINGSDATUM

VERSCHIJNINGSDATUM

Nr 1) 22 januari
Nr 2) 18 februari
Nr 3) 18 maart
Nr 4) 16 april
Nr 5) 16 mei 		
Nr 6) 17 juni
Nr 7) 19 augustus
Nr 8) 23 september
Nr 9) 21 oktober
Nr 10) 25 november

Nr 1) 05 februari
Nr 2) 05 maart
Nr 3) 03 april (Brabantse Metaaldagen/Processolutions)
Nr 4) 03 mei (Oppervlaktebehandeling/Corrosie)
Nr 5) 04 juni (Special Recycling)
Nr 6) 02 juli
Nr 7) 03 september
Nr 8) 08 oktober
Nr 9) 05 november (Lasspecial)
Nr 10) 10 december
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Magazine ALURVS.nl verschijnt 10 x per jaar. Oplage is 4000.

ADVERTENTIE TARIEVEN 2019

FORMAAT
⅟₁ pagina FC		
½ pagina FC		
¼ pagina FC		

1 x 		

3 x 		

6 x 		

8 x 		

10 x

€ 2430		
€ 1375		
€ 750		

€ 2350		
€ 1325		
€ 735		

€ 2250		
€ 1275		
€ 710		

€ 2135		
€ 1215		
€ 680		

€ 2000
€ 1150
€ 650

Platina: € 10.000 of 10 termijnen van € 1.000,00
• 10 x 1/1 pagina FC advertentie in elke uitgave van Magazine ALURVS.nl in print en digitaal.
• 2 keer 1/1 pagina FC advertentie en Bedrijfsprofiel in alle 2 de Handboeken, RVS, ALU.
• N.A.W. plus logo in het Bedrijvenregister in print en digitaal 3 rubrieken naar keuze.
• 12 maanden online Bedrijfspagina op www.alurvs.nl.
• Bedrijfsreportage n.a.v. interview in print uitgave naar keuze, wordt ook online geplaatst.
• Onbeperkt persberichten aan te leveren voor de wekelijkse Nieuwsbrief.
• Gratis doorplaatsing op onze Facebook pagina / LinkedIn / Twitter.
Goud: € 7.500,00 of 10 termijnen van € 750,00
• 5 x 1/1 pagina FC advertentie om en om in Magazine ALURVS.nl in print en digitaal.
• 2 x 1/1 pagina FC advertentie en Bedrijfsprofiel in 2 Handboeken.
• N.A.W. plus logo bij 1 rubriek naar keuze in het Bedrijvenregister in print en digitaal.
• 12 maanden online Bedrijfspagina op www.alurvs.nl.
• Bedrijfsreportage n.a.v. interview in print uitgave naar keuze, wordt ook online geplaatst.
• 5 keer persbericht voor de wekelijkse Nieuwsbrief.
• Gratis doorplaatsing op onze Facebook pagina / LinkedIn / Twitter.
Zilver: € 5.000,00 OF 10 termijnen van € 500,00
• 2 x 1/1 pagina FC advertentie in uitgave naar keuze Magazine ALURVS.nl in print en digitaal.
• 1 x 1/1 pagina FC advertentie plus Bedrijfsprofiel in Handboek naar keuze.
• 1 x N.A.W. plus logo in rubriek naar keuze Bedrijvenregister in print en digitaal.
• 12 maanden online Bedrijfspagina op www.alurvs.nl.
• Bedrijfsreportage n.a.v. interview in printuitgave naar keuze, wordt ook online geplaatst.
• Persberichten voor de Nieuwsbrief op uitnodiging.
• Gratis doorplaatsing op onze Facebook pagina / LinkedIn / Twitter.
Brons: € 2.750,00
• 12 maanden online Bedrijfspagina op www.alurvs.nl.
• 1 x 1/1 pagina FC advertentie plus Bedrijfsprofiel in 1 Handboek naar keuze.
• Bedrijfsreportage n.a.v. interview in printuitgave naar keuze, wordt online doorgeplaatst.
Standaard: € 1.950,00
• 12 maanden online Bedrijfspagina op www.alurvs.nl.
• 1 x 1/1 pagina FC advertentie en Bedrijfsprofiel in 1 Handboek naar keuze.

SPECIALS

12 maanden online Bedrijfspagina op www.alurvs.nl € 1.750,00.
Specials:		
Deadline:		
Verschijnen:		

Handboek Aluminium oplage in print 6000 digitaal oneindig.
18 juni 2019.
03 september 2019.

Specials:		
Deadline:		
Verschijnen:		

Handboek Roestvast Staal oplage in print 6000 digitaal oneindig.
16 juli 2019.
03 september 2019.

1/1 pagina advertentie in Handboek naar keuze: € 1.250,00.
Vermelding in het Bedrijvenregister in print en online voor 12 maanden:
€ 945,00 per rubriek: N.A.W. plus FC logo.

www.alurvs.nl online platform voor de Aluminium en Roestvast Staal branche.
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Wijzigingen onder voorbehoud

Wijzigingen onder voorbehoud
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Leama.nl
Learning Materials

Leama staat voor LEArning MAterials.
www.leama.nl biedt 5 online e-trainingen.
• Staal en ruwijzer
• Aluminium
• Roestvast staal
• Warmtewisselaars
• Titaan
De cursussen kunnen 24/7 afgenomen worden
op eigen locatie en in eigen tempo.
Elke module bestaat uit theorie,
uitgelegd door de docent en vragen.
Na het behalen van voldoende resultaat
ontvangt elke cursist een certificaat.
Alle cursussen zijn opgenomen in het aanbod
van stichting OOM.
www.leama.nl
Tel: 071 531 45 11
info@leama.nl

