Mediakit Industrielinqs
Contentproducten

Industrielinqs pers en platform
• Industrielinqs pers en platform is een moderne uitgeverij
en netwerk voor de industrie.
• Binnen onze platforms bouwen wij samen met partners,
leden en experts aan uitgebreide kennisnetwerken.
Daarbij hebben kwaliteit van informatie en sterke
onderlinge relaties onze prioriteit.

• Verschillende media, die nauw met elkaar zijn verbonden,
zorgen voor een transparante en inspirerende
informatievoorziening.
• De journalistieke aanpak en de samenstelling van de
platforms waarborgt de objectiviteit en zorgt voor een
verregaande integratie in de doelgroep.
• Kortom, de platforms brengen complementaire
marktpartijen bijeen om kennis te delen en elkaar te
inspireren.

Graag vertellen we u meer over onze contentproducten

Branded Content
• Een journalist van Industrielinqs schrijft een
artikel over bijvoorbeeld een project dat u voor
een klant heeft uitgevoerd. Het artikel is geen
commerciële boodschap, maar een inhoudelijk
artikel, liefst met medewerking van uw klant.
• Het artikel plaatsen we online of in een digitaal
magazine. Als u kiest voor een online publicatie,
dan staat uw artikel een week lang als uitgelicht
bericht op de homepage.
• Een korte samenvatting met link naar het
volledige artikel plaatsen we in een van onze
nieuwsbrieven en in het blad van een van de
platformsites met verwijzing naar de site.
• U bent zelf duidelijk de afzender van het artikel.
• Het maken en plaatsen van branded content kost
2 credits.

Native Content
• Een journalist van Industrielinqs schrijft een
journalistiek artikel over een onderwerp dat
samen met u wordt bepaald. Uw bedrijf
heeft een expert die samen met andere
bronnen inhoudelijke informatie aandraagt
voor het artikel.
• Uiteraard krijgt u inzage voor publicatie,
maar het gaat dan alleen om het corrigeren
van onjuistheden en de toon. De redactie
houdt de regie over het artikel.
• De redactie bepaalt of het artikel wordt
geplaatst op een nieuwssite, in een print
magazine of een digitaal magazine. Ze kan
ook voor meerdere media kiezen, mogelijk in
verschillende vormen.
• Het maken en plaatsen van native content
kost 2 credits.

Whitepaper
• Een journalist van Industrielinqs verzorgt de tekst en
opmaak van een whitepaper over een met u afgestemd
onderwerp. Een whitepaper is niet commercieel, maar
bedoeld om kennis te delen. Daardoor is deze inhoudelijk
en praktisch.
• Een korte samenvatting met link naar de volledige
whitepaper plaatsen we online of in een digitaal magazine.
Als u kiest voor een online publicatie staat uw whitepaper
een week lang als uitgelicht bericht op de homepage.

• De samenvatting plaatsen we ook in een van onze
nieuwsbrieven en in het blad van een van de platformsites
met verwijzing naar de site.
• Een whitepaper kan ook door u als pdf worden
aangeleverd voor plaatsing in onze media.
• Het maken en plaatsen van een whitepaper kost 2 credits.

Blog
• Een gezaghebbend persoon uit uw bedrijf
schrijft een column, commentaar of
anderszins opiniërende tekst, met een zwaar
inhoudelijke inslag. Belangrijk is dat de
inhoudelijke tekst gezagversterkend voor uw
bedrijf is. Het gaat om het delen van kennis,
ideeën en opinies.
• De blog plaatsen we online waarbij deze een
week lang als uitgelicht bericht op de
homepage van een platform naar keuze
staat.
• Een korte samenvatting met link naar de
volledige blog plaatsen we in een van onze
nieuwsbrieven en in het blad van een van de
platformsites met verwijzing naar de site.
• Plaatsing van een blog kost 1 credit.

Special, print magazine, eZine
• Industrielinqs kan ook uw eigen bedrijfsmagazine,
jaarboek of catalogus produceren. Van brainstorm tot
compleet product.
• Schrijven, redigeren, vormgeven, drukwerkbegeleiding,
verzending, het is allemaal ons dagelijks werk.
Uiteraard met de journalistiek-inhoudelijke kwaliteit
die u van Industrielinqs mag verwachten.
• Offerte op aanvraag.

Film
• Industrielinqs maakt een korte visuele impressie
van uw bedrijf of project om in te zetten bij een
digitale marketingstrategie.
• De redactie zorgt in cocreatie met u voor de
inhoud en het script.
• Voor de opnames op locatie hebben we slechts
één dagdeel nodig. De film duurt uiteindelijk
56 seconden, wordt kant en klaar geleverd en
is direct inzetbaar.
• De bedrijfsfilm plaatsen we met een korte
journalistieke tekst online of in een digitaal
magazine.
• U kunt ook kiezen voor een journalistieke
filmreportage, gericht op het ‘thought leadership’
van uw bedrijf. Denk aan een project, inhoudelijke
trend of bijvoorbeeld een technologische
innovatie. De journalistieke film duurt uiteindelijk
112 seconden en bevat geen commerciële
uitingen.
• Het maken en plaatsen van een film kost 2 credits.

Industriële talkshow
• Industrielinqs LIVE is een online talkshow
waarbij de redactie van Industrielinqs het
onderwerp bepaalt. U kunt daarvoor een
expert uit uw bedrijf als tafelgast aandragen
of uw logo aan de talkshow verbinden.
Industrielinqs LIVE kost 1 credit voor een
tafelgast en/of 1 credit voor het plaatsen van
uw bedrijfslogo.
• Industrielinqs BREAK OUTS is een talkshow
waarbij de redactie samen met u het
onderwerp bepaalt. Een expert uit uw bedrijf
is tafelgast of side kick. Industrielinqs BREAK
OUT kost 2 credits.
• Industrielinqs ON SITE is een talkshow met
een industrieel cluster als uitgangspunt.
Samen met partijen uit de regio kiest de
redactie het onderwerp en de tafelgasten.
Het is mogelijk daarbij ook een film te maken
om het cluster nog duidelijker in beeld te
brengen. Industrielinqs ON SITE (zonder film)
kost 2 credits.

Masters of Industry
• Industrielinqs helpt u bij het organiseren van een inhoudelijk
ingestoken bijeenkomst van ongeveer twee uur. Samen met u
bepaalt de redactie het onderwerp, de aanpak en het tijdstip.

• Industrielinqs verzorgt de logistiek, het inschrijven, werft
deelnemers via nieuwsbrieven, mailings, advertenties en
banners. U stelt locatie en catering beschikbaar.
• Offerte op aanvraag.

Congressen en ronde tafels
• Industrielinqs helpt u bij de logistieke organisatie van een
congres of rondetafelbijeenkomst. Dankzij onze ruime ervaring
in de organisatie van evenementen weten we precies wat
nodig is om de dag op rolletjes te laten verlopen.
• Industrielinqs kan het evenement ook modereren. Met kennis
van de markt en enthousiasme kunnen we een goede
inhoudelijke sfeer neerzetten. Bovendien bewaken we op die
manier de structuur van de dag.
• Offerte op aanvraag.

Productenbibliotheek
• U kunt zonder kosten uw productinnovatie van
maximaal 75 woorden uploaden in de
mediabibliotheek ‘Productinnovaties’.
• Wilt u meer tekst en zichtbaarheid dan kunt u
tegen betaling uw productinnovatie met foto
en maximaal driehonderd woorden uploaden
in de mediabibliotheek ‘productinnovaties’.

• We plaatsen een samenvatting van de tekst,
met foto, in een van onze nieuwsbrieven met
een link naar het volledige artikel.
• U kunt twee productinnovaties plaatsen voor
1 credit.

Partners en leden
Partner

Lid

• U krijgt als partner van een van onze
platforms jaarlijks zes credits. Deze
kunt u bij de redactie omzetten in
contentproducten.

• U krijgt als lid van een van onze
platforms korting op credits.
Deze kunt u bij de redactie
omzetten in contentproducten.

• Een expert uit uw bedrijf komt in ons
expertpanel.

• Uw bedrijfslogo is zichtbaar
op alle uitingen van het
platform.

• Uw bedrijfslogo is zichtbaar op alle
uitingen van het platform.
• U kunt als partner met tien gasten naar
het jaarcongres en krijgt toegang voor
twee personen tot bijeenkomsten van
andere platforms van Industrielinqs.
• Uw bedrijf krijgt vijftien papieren en
twintig digitale abonnementen.

• Het partnership heeft een looptijd van
twee jaar en kost per jaar
€ 5.500,- (excl. btw)
• Een overall partnership van alle
Industrielinqs platforms kost per jaar
€ 8.750,- (excl. btw)

• U krijgt voor twee
personen toegang
tot het jaarcongres.
• Uw bedrijf krijgt vijf
papieren en vijf digitale
abonnementen.
• Het lidmaatschap heeft een
looptijd van twee jaar en kost
per jaar € 930,- (excl. btw)
• Een overall lidmaatschap van
alle Industrielinqs platforms kost
per jaar € 2.750,- (excl. btw)

Contact

Bereik
Zichtbaarheid

Credits en tarieven
• Industrielinqs werkt met een creditsysteem. U koopt een of
meerdere credits en zet deze vervolgens bij de redactie om in
contentproducten.
• Een credit kost 1.325,- euro. Leden van onze platforms betalen
een gereduceerde prijs, namelijk 925,- euro per credit.
• Partners krijgen als onderdeel van hun partnerpakket zes credits.
Eventueel kunnen zij tegen dezelfde gereduceerde prijs als leden
extra credits bij kopen.
• Overweegt u credits te kopen, dan kan het voordelig zijn om
partner of lid te worden.

• Rekenvoorbeeld:
lidmaatschap platform
drie credits à 925,- euro
totaal

€ 930,€ 2.775,€ 3.705,-

geen lidmaatschap
drie credits à 1325,- euro
totaal

€0
€ 3.975,€ 3.975,-

Platforms Industrielinqs
• Het Petrochem platform brengt beslissers en experts in de
Nederlandse en Vlaamse chemie en olie-industrie bijeen.
• Het iMaintain platform brengt beslissers en experts
in de Nederlandse industrie bij elkaar rond de thema’s
onderhoud en asset management.
• Het Utilities platform brengt experts, gebruikers en
leveranciers van producten en diensten bijeen om bij te
dragen aan transparante informatievoorziening voor de
energiegrootverbruikers.
• Het Watervisie platform brengt experts en beslissers bij elkaar
voor een transparante informatievoorziening rond
industriewater.

www.petrochem.nl
www.imaintain.info

www.utilities.nl
www.watervisie.com

Bereik
• Per blad bereiken we zo’n 15.000 lezers.

• Onze lezers werken onder andere bij:
assetowners in de procesindustrie en opslag
energie- en waterbedrijven
beheerders van infrastructuur
industriële contractors
engineeringbureaus
adviesbureaus
technologiebedrijven
overheden
havenbedrijven
regionale ontwikkelingsbedrijven
chemieparken
investeerders
kennisinstituten

Contactgegevens
Contentproducten
Pascal van der Molen
06 26 929 688
pascal@industrielinqs.nl

Janet Robben
020 3122 085
janet@Industrielinqs.nl
Conceptuele samenwerking
Wim Raaijen
020 31 22 081
wim@industrielinqs.nl

• Zij werken op het niveau van site-, projecten plantmanagement, SHE-management,
business development.
Industrielinqs pers en platform
Gedempt Hamerkanaal 155 | 1021 KP Amsterdam
+31 (0)20 3122 088 | info@industrielinqs.nl | www.industrielinqs.nl

