
Op zoek naar meer exposure?
Professionals vinden de beste analyses en de nieuwste producten op Elektro365.nl, de plek 
waar u het publiek van vakbeurs LED + Elektrotechniek en de lezers van het tijdschrift 
[inst]Allicht kunt bereiken. Doe mee en regel in één klap al uw publiciteit voor het komende jaar.

ELEKTRO365 BEREIKT 40.000 PROFESSIONALS PER WEEK. 
WIE ZIJN DIT?

Installateurs

Industrie

Overheid

Lichtadvies & 
ontwerp

Zakelijke 
dienstverlening

Achitectuur
& bouw

Groothandels

NIEUW!
Bereik nu professionals 

die zich willen laten 
informeren!

Een project van: 

&



Wat zijn de pijlers van Elektro365?
ELEKTRO365: WEBSITE  

BANNER
Breng uw merk het hele 
jaar door onder de aan-
dacht.

Met 40.000 abonnees heeft Elektro365 de 
best-gelezen nieuwsbrief op het gebied 
van verlichting en elektrotechniek in de 
Benelux.

Breng uw nieuwsbericht, 
product of Handelsplein-
advertentie direct onder 
de aandacht van ons 
publiek.

Uw bedrijfsprofiel, catalogus en video’s 
365 dagen per jaar zichtbaar in het 
bedrijfsregister.

Een gratis advertentie in een 
speciale editie van [inst]Allicht 
(alleen Plus- of Premium-pak-
ket).

Een gratis advertentie op de 
officiële beursplattegrond 
(alleen Plus- of Premium-pakket)

*Exclusief voor deelnemers aan
  LED + Elektrotechniek

Presenteer uw producten aan 
beslissers die er toe doen.

Gratis adverteren in 2 (Plus-pakket) of 4 
(Premium-pakket) edities van de nieuws-
brief

Restpartijen of bedrijfsgoederen over? 
Bereik een select publiek.

Diepgravende interviews en prikke-
lende columns trekken professio-
nals die meer willen weten.

Presenteert u een nieuw product 
of organiseert u een webinar? 
Plaats zelf uw persbericht.

BEDRIJFSNIEUWS

DE BESTE ANALYSES

ELEKTRO365: DE NIEUWSBRIEF LED + ELEKTROTECHNIEK: PUBLICITEIT BEURS*

GROOT BEREIK

REGULIERE 
NIEUWSBRIEF 

DE VIRTUELE VAKBEURS

NIEUWE PRODUCTEN

ADVERTORIALS & BANNERS

HANDELSPLEIN

PLATTEGROND

BEURSSPECIAL 
[INST]ALLICHT

Christian Sparborth, Marketing & Communicatie 
+31 (0) 72 572 97 94  /// marketing@elektro365.nl

Geïnteresseerd? 
Neem dan contact met ons op:



BASIS PLUS PREMIUM

KOSTEN €500 per jaar excl. BTW

€2.250 per jaar
 

€3.500 per jaar

DE VIRTUELE VAKBEURS
Opname in bedrijfsregister

Uw logo uitgelicht in het bedrijfsregister -

Invoegen producten 5 15 50

UPDATES
Nieuwsberichten plaatsen 2 per jaar 10 per jaar 50

Advertenties plaatsen op Handelsplein Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Webinars etc. aankondigen op Kennisplein 2 per jaar 10 per jaar 50

Jaarlijks CEO-interview op site / nieuwsbrief -

Opname in panel elektro-experts - -

ADVERTENTIES
Half-banner op Elektro365 - Inbegrepen (waarde €800 per jaar) -

Full banner op Elektro365 - - Inbegrepen (waarde €1.500 per jaar)

Banner in nieuwsbrief - 1 per 4 maanden / 3 edities per jaar
(waarde €1.050)

1 per 2 maanden / 6 edities per jaar
(waarde €2.100)

Advertorial in nieuwsbrief - 1 per 4 maanden / 3 edities per jaar
(waarde €1.350)

1 per 2 maanden / 6 edities per jaar
(waarde €2.700)

BEURS LED + ELEKTROTECHNIEK*
Advertentie in beursspecial [inst]ALLICHT - 1/8 blok (waarde € 750) Kwart pagina (waarde € 1.250)

Advertentie op beursplattegrond - Half formaat (waarde €750) Vol formaat (waarde €1.500)

Welke weg naar nieuwe leads kiest u?
PRIJZENOVERZICHT

Speciale prijs voor exposanten LED + 
Elektrotechniek: €2.000 excl. BTW!

Speciale prijs voor exposanten LED + 
Elektrotechniek: €3.000 excl. BTW!

*Exclusief voor deelnemers aan LED + Elektrotechniek

Christian Sparborth, Marketing & Communicatie 
+31 (0) 72 572 97 94  /// marketing@elektro365.nl

Geïnteresseerd? 
Neem dan contact met ons op:



x

361x150 pixels (Plus-pakket)
750x150 pixels (Premium-pakket)

Max 310 karakters
(Nederlands)

750x150 pixels (beide pakketten)

URL voor banner en 
advertorial

Ook uw marketingmateriaal kunt u uploaden via het Elektro365-dashboard.

Bent u op zoek naar custom branding solutions zoals het verbinden van uw merk aan bepaalde onderdelen 
van Elektro365 of een volledig gesponsorde nieuwsbrief? Of heeft u interesse om met uw merk ook fysiek 
zichtbaar te zijn op en rond de beursvloer van LED + Elektrotechniek? 
Neem dan contact op met marketing@elektro365.nl en vraag naar de mogelijkheden.

99 x 105 mm (BxH) + 3 mm overlap 
(alleen met Plus-pakket)

99 x 210 mm (BxH)
+ 3mm overlap 

(alleen met Premium Pakket)

Advertentie op 
beursplattegrond

JPEG of PNG

TXT

JPEG of PNG

TXT

PDF

Banner voor website

Tekst voor advertorial

Banner voor nieuwsbrief

FormaatAfmetingenItem

Een project van: 
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AANLEVERSPECIFICATIES MARKETINGMATERIAAL

OP MAAT GEMAAKTE PUBLICITEIT

BEHEER ZELF UW PROFIEL VIA HET 
EENVOUDIGE DASHBOARD!


