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Bereik uw doelgroep met
Archidat Bouwformatie
Het bereiken van uw doelgroep is makkelĳker gezegd dan gedaan. Op welke
doelgroep richt u zich? Zĳn dit de opdrachtgevers, architecten of wilt u
communiceren met verschillende partĳen in de bouwkolom? Naar wie u
ook op zoek bent, wĳ bereiken meer dan 200.000 bouwprofessionals uit alle
gelederen van de bouwkolom en daar kunt u van proﬁteren.

Archidat Bouwformatie is dé multimediale bouwcommunity voor kennis, inspiratie en
communicatie.

Met Archidat Bouwformatie bereikt u alle partĳen in de bouwkolom of ze nu bezig zĳn met
architectuur en projecten, bouwtechniek en onderzoek, bouwdetails en uitwerking, bouwkosten
en begroten of op zoek zĳn naar het laatste bouwnieuws, productinformatie, achtergronden,
trends en ontwikkelingen. Bouwformatie is de centrale plek waar alle informatie samenkomt.
Met Archidat Bouwformatie bent u altĳd in beeld!
Wilt u ook partner worden van onze bouwcommunity? Deze mediakit geeft u een handig overzicht van de mogelĳkheden om uw bedrĳf en producten onder de aandacht te brengen bĳ uw
doelgroep. Meer weten? Neem voor meer informatie of een gericht advies contact met ons op,
telefoon (071) 519 19 60.
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Bouwformatie

Facts and Figures

week

Bereik | verdeling naar sector
Architectenbureaus
Aannemers, bouw- en klusbedrĳven
Opdrachtgevers, woningcorporaties en overheden
Ingenieurs- en adviesbureaus
Onderwĳs
Overige, waaronder handel en toeleveranciers
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Bereik | verdeling naar functieniveau
Beslissers
Voorschrĳvers
Uitvoerend personeel
Studie en onderzoek
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Uw doelgroep multimediaal bereiken
Onze communicatiemiddelen:

Publicaties
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Website
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Nieuwsbrief
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Maatwerk
Communicatieplan opstellen
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Communicatie

Nieuws &
actualiteiten
Wĳ houden onze leden dagelĳks op de hoogte van het laatste nieuws en actualiteiten op
het gebied van bouw, architectuur, techniek en infra. Daarnaast verschĳnt er wekelĳks een
kritische visie of opinie van onze columnisten.

Dagelĳks nieuws en actualiteiten

Doelgroep

Naast het laatste bouwnieuws publiceren wĳ dagelĳks actueel

Het laatste nieuws over bouw, architectuur,

productnieuws op onze website en in onze nieuwsbrief.

techniek, infra en producten bereikt dagelĳks
een grote groep professionals, waaronder

Wilt u ook uw productnieuws onder de aandacht brengen van uw

opdrachtgevers, woningcorporaties, archi-

doelgroep, stuur uw persberichten dan vandaag nog naar ons toe.

tecten, ingenieurs, en aannemers.

Meer weten over uw deelnamemogelĳkheden op Nieuws & actualiteiten? Neem contact op met

Bouwformatie
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één van onze adviseurs, tel.: (071) 519 19 60 of bekĳk onze tarievenkaart op www.bouwformatie.nl
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Bouwformatie

Inspiratie

Architectuur
Architectuur zorgt vaak voor mooie beelden en inspirerende verhalen. Daarom presenteren
wĳ in samenwerking met architectenbureaus interessante en toonaangevende projecten. De
projecten worden niet alleen getoond met fraaie foto’s, maar bevatten tevens achtergrondinformatie, zoals de ontwerpuitgangspunten en toegepaste producten en materialen.

Uw producten in beeld

Doelgroep

Projecten waarin de kracht van uw producten en expertise tot uiting

De architectuurprojecten zĳn bedoeld

komen, mogen hierin niet ontbreken. Of uw producten nu in het zicht

als inspiratiebron voor ontwikkelende,

blĳven of niet, uw referenties bieden altĳd meerwaarde. Wĳ bieden

ontwerpende en voorschrĳvende par-

producenten en toeleveranciers de mogelĳkheid om producten en in-

tĳen in de bouw waaronder architecten,

novaties toe te voegen aan deze projecten.

ingenieurs en opdrachtgevers.

van onze adviseurs, tel.: (071) 519 19 60 of bekĳk onze tarievenkaart op www.bouwformatie.nl
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Kennis

Bouwtechniek
De complexiteit van de bouw is de laatste jaren sterk toegenomen en deze tendens zal naar
verwachting voorlopig nog aanhouden. Immers, de nieuwbouweisen voor woningen en
kantoren worden steeds strenger. Denk alleen maar aan de energieprestatie.

Onderzoek

Control naar de toepassing van hun producten in de renovatiemarkt.

Archidat Bouwformatie verricht constant onderzoek naar de

Voor Kingspan Insulation en voor Kingspan Unidek verrichtten wĳ

consequenties van veranderende regelgeving op architectuur,

onderzoek naar het verlagen van de EPC.

bouwtechniek, -details, -kosten en -producten. De resultaten van
onze onderzoeken worden gepubliceerd in ons magazine, website,

Doelgroep

nieuwsbrieven en boeken. De samenvattingen van onze onderzoeken

Onze onderzoeken zĳn bedoeld als informatie- en inspiratiebron

verwerken wĳ in whitepapers die onze leden gratis kunnen down-

voor ontwikkelende, ontwerpende, voorschrĳvende, uitvoerende

loaden.

en controlerende partĳen in de bouw, waaronder ontwikkelaars,
architecten, ingenieurs, adviseurs, woningcorporaties en overheden.

Onderzoek voor leveranciers

Daarnaast leiden onze onderzoeken steeds vaker tot product- en

Wĳ voeren ook onderzoek uit in samenwerking met onze partners.

conceptontwikkeling bĳ producenten en toeleveranciers van bouw-

Zo deden wĳ onderzoek voor Fermacell en Duco Ventilation and Sun

materialen en bouwproducten.

Meer weten over uw deelnamemogelĳkheden op Bouwtechniek? Neem contact op met één
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van onze adviseurs, tel.: (071) 519 19 60 of bekĳk onze tarievenkaart op www.bouwformatie.nl
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Kennis

Archidat Bouwkosten-online
www.bouwkosten-online.nl
Alle partĳen die betrokken zĳn bĳ het initiatief, het
ontwerp en de uitvoering van bouwplannen hebben
behoefte aan goed toegankelĳke en actuele bouwkostengegevens. Om hier een goede invulling aan te geven,
beschikken wĳ over een ervaren team van bouwkundig specialisten en ingenieurs. Zĳ maken uitgebreide
bibliotheken met actuele bouwkostengegevens en ontwikkelen deze voor verschillende disciplines in de bouw,
waaronder woningbouw, utiliteitsbouw, verbouw,
renovatie en civiele techniek.

Raamdorpel
€ 37,16 m1

Gemetselde gevel
€ 76,54 m2

Gemiddelde richtprĳzen

nen alle fases van het bouwproces van actuele gegevens en bieden wĳ u

Ons bouwkostensysteem wordt doorlopend gevoed met actuele kosten-

een unieke kans om uw bedrĳf onder de aandacht te brengen.

informatie en door expertise van honderden producenten en toeleveranciers. Door de unieke samenwerking tussen Archidat en deze producen-

Doelgroep

ten en leveranciers zĳn wĳ in staat een compleet en zo breed mogelĳk

Onze bouwkostengegevens worden veel geraadpleegd door ontwik-

overzicht te verschaﬀen van actuele bouwkosteninformatie. Het bouw-

kelende, ontwerpende, voorschrĳvende en uitvoerende partĳen.

kostensysteem bevat gemiddelde richtprĳzen en productinformatie van

Ontwikkelaars en architecten hanteren veelal kengetallen om de

tienduizenden artikelen,arbeidsnormen, bouwdelen en kengetallen.

haalbaarheid van bouwplannen te toetsen, terwĳl grote en kleine

Daarnaast monitoren wĳ de periodieke prĳsontwikkelingen met de

aannemers, bouwbedrĳven en klusbedrĳven hun calculaties opstel-

Archidat BouwindeX (ABX). Zo bedienen wĳ de bouwprofessionals bin-

len en controleren met onze bouwdeelprĳzen en arbeidsnormen.

van onze adviseurs, tel.: (071) 519 19 60 of bekĳk onze tarievenkaart op www.bouwformatie.nl
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Kennis & inspiratie

Archidat Bouwdetails-online
www.bouwdetails-online.nl
De bouwkundige detaillering bepaalt in belangrĳke mate de kwaliteit en uitstraling van
een gebouw. De kwaliteit van een project wordt immers voor een groot deel bepaald door de
toegepaste producten en detailleringen. Ons team met ervaren bouwkundigen en ingenieurs
is voortdurend bezig met het ontwikkelen van praktisch uitvoerbare bouwdetails die zĳn
afgestemd op de huidige wet- en regelgeving.

Leverancierdetails

oplossingen in een zo vroeg mogelĳk stadium te laten opnemen in het

Voor de toeleverende industrie ontwikkelen wĳ speciﬁeke leveran-

ontwerp.

cierdetails die toegepast kunnen worden binnen de ontwerp- en
bestekfase. Wĳ werken nauw samen met technische specialisten van

Doelgroep

vooraanstaande producenten en toeleveranciers van bouwmaterialen

De bouwdetails worden veelvuldig toegepast in de ontwerpen van

en -producten. Zĳ weten immers als geen ander hoe hun producten

architecten, ingenieurs en adviseurs. Daarnaast vormen de details

toegepast dienen te worden. Wĳ bieden de mogelĳkheid om ook

een ideaal hulpmiddel voor gemeentes om de plannen te toetsen aan

uw producten te laten opnemen in de detailbibliotheken. Zo geeft

de geldende regelgeving. Aannemers gebruiken de informatie als refe-

u ontwerpers, beslissers en voorschrĳvers de gelegenheid om uw

rentie bĳ de werkvoorbereiding en de praktische uitvoerbaarheid.

Meer weten over uw deelnamemogelĳkheden op Bouwdetails? Neem contact op met één
van onze adviseurs, tel.: (071) 519 19 60 of bekĳk onze tarievenkaart op www.bouwformatie.nl
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Kennis & inspiratie

Bouwdetailwĳzers
Periodiek brengt Bouwformatie in samenwerking met toonaangevende
leveranciers de BouwdetailWĳzer uit.

<Intro>

<Intro>

<Broodtekst>

BouwdetailWĳzer Gedetailleerd in beeld

BouwdetailWĳzer Duurzaam en energiezuinig renoveren

samengesteld door onze ingenieurs en architecten in samenwerking

In deze uitgave van de BouwdetailWĳzer zĳn ruim 150 leverancier-

met de deelnemende leveranciers. Met deze uitgave beschikt de profes-

gebonden bouwdetails opgenomen omtrent het duurzaam en energie-

sional over de benodigde kennis voor het opzetten van projecten en

zuinig renoveren. Er is ook een onderzoek naar de stand en staat van

detaillering op basis van de nieuwe richtlĳnen inzake de EPC < 0,4.

de huidige Nederlands woningvoorraad opgenomen. Naast het aantal
en type woningen is er bovendien gekeken naar de verschillende

Deelnemen

bouwperiodes, energetische kwaliteit en toegepaste bouwtechnieken.

Deelnemen en adverteren in de BouwdetailWĳzer brengt uw bedrĳf en

Met deze uitgave beschikt de professional over tal van bouwtechnische

uw producten onder de aandacht bĳ de voorschrĳvende en beslissende

renovatieoplossingen die zĳn ontwikkeld in samenwerking met toon-

partĳen in de bouw.

aangevende leveranciers en producten in de bouw.

Doelgroep
BouwdetailWĳzer road2zer0 EPC < 0,4

Voorschrĳvende en ontwerpende partĳen, architecten, tekenaars,

Deze unieke uitgave van de BouwdetailWĳzer bevat 108 leverancier-

bestekschrĳvers, adviseurs.

gebonden bouwdetails omtrent de EPC < 0,4 voorzien van de bouwfysische uitgangspunten. Deze actuele bouwdetails zĳn nauwkeurig
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Deelnameprĳzen op aanvraag.

Bouwformatie

Communicatie

Evenementen
Wĳ hebben de afgelopen jaren bewezen verschillende doelgroepen in de bouw met elkaar in
contact te kunnen brengen. Niet voor niets bereikten wĳ tĳdens de Bouwbeurs 2015 meer dan
zesduizend voorregistraties en unieke bezoekers op onze stand. Wĳ worden door organisaties
van vakbeurzen, congressen en netwerkevenementen dan ook regelmatig gevraagd om op te
treden als mediapartner of voor het houden van een lezing over onze onderzoeken, bouwdetails
of bouwkosten.

Promotie
Ook uw evenement kunnen wĳ ondersteunen door middel van communicatie of met
een inhoudelĳke bĳdrage. Zo verrichtten
wĳ onder andere ondersteuning bĳ de
communicatie van VBI, VELUX Nederland,
Roval Aluminium, Recticel Insulation, Desso,
Gyvlon, Techcomlight, Kingspan Unidek,
Gebroeders Bodegraven, Den Braven en Duco.
Door ons grote bereik zĳn wĳ in staat ook uw
producten of bedrĳfsevenement onder de
aandacht te brengen bĳ de voor u belangrĳke
doelgroep.

Doelgroep
Welke doelgroep u ook wilt bereiken, wĳ zĳn
in staat om uw evenement of beursconcept
onder de aandacht te brengen van onder
andere woningcorporaties, opdrachtgevers,
architecten, ingenieurs en aannemers.

Bouwformatie

Mediakit 2017
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Kennis, inspiratie en communicatie

Website
Onze website is het vlaggenschip van de bouwcommunity. Hier komt alle informatie bĳ elkaar. Wĳ presenteren iedere dag online het laatste bouwnieuws,
actueel productnieuws, columns, achtergronden, trends en ontwikkelingen.
Maar ook al onze kennisinformatie is online beschikbaar. Zo raadplegen meer
dan 200.000 bouwprofessionals onze onderzoeken, bouwdetails en bouwkosten
en laten ze zich inspireren door de vele architectuurprojecten.

In beeld bĳ uw doelgroep

-

Beslissers, zoals directeuren, eigenaren, ontwikkelaars en projectmanagers

Met onze website kunt u onder de aandacht komen van

-

Voorschrĳvers, zoals architecten en ingenieurs

duizenden functionarissen uit alle gelederen van de

-

Uitvoerend personeel, zoals bestekschrĳvers, tekenaars en calculatoren

bouwkolom met uw productnieuws, banneradverten-

-

Studie en onderzoek, zoals studenten, docenten en onderzoeksbureaus

ties, architectuurprojecten, bouwtechnische projecten,
onderzoeken, bouwdetails, bouwkosten en partner-

Communicatiemogelĳkheden

pagina. Door de slimme opzet van onze website legt u
snel contact met de speciﬁeke doelgroep waar u naar op
zoek bent. Uiteraard is het ook mogelĳk om met meerdere doelgroepen tegelĳk te communiceren.

Online bannering Bouwformatie Website
Leaderboard

€ 650,- per maand

Formaat: 728 x 90 px

Medium Rectangle

€ 350,- per maand

Formaat: 300 x 250 px

Full Banner XL

€ 350,- per maand

Formaat: 663 x 132 px

Doelgroepen
Door onze site komen uw bedrĳf en producten onder de
aandacht van:
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Banners op de website worden geplaatst in een carrousel.
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Nieuwsbrief

Nieuwsbrief:

Door de grote hoeveelheid aan interessante nieuws- en persberichten
kunnen wĳ tweemaal per week onze leden informeren over de laatste
nieuwtjes en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

week

Full Banner XL
663 x 132 pixels

Leaderboard
728 x 90 pixels

De digitale nieuwsbrief wordt verspreid onder 55.000

-

Voorschrĳvers, zoals architecten en ingenieurs

unieke leden. Hierdoor is het een ideaal hulpmiddel om

-

Uitvoerend personeel, zoals bestekschrĳvers, tekenaars en calculatoren.

uw bedrĳf, uw producten of uw evenement onder de

-

Studie en onderzoek, zoals studenten, docenten en onderzoeksbureaus

aandacht te brengen met behulp van banneradvertenties.

Communicatiemogelĳkheden

Doelgroepen

Online bannering Bouwformatie Nieuwsbrief

Door onze nieuwsbrieven komen uw bedrĳf, producten

Leaderboard

€ 350,- per uitgave

Formaat: 728 x 90 pixels

en evenementen onder de aandacht van:

Full Banner XL

€ 250,- per uitgave

Formaat: 663 x 132 pixels

-

Beslissers, zoals directeuren, eigenaren, ontwikkelaars en projectmanagers

Bouwformatie

Bestandsformaten: gif (non-animated) en jpeg

Mediakit 2017
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Communicatieplan
opstellen
Met de Bouwformatie community voor kennis, inspiratie en communicatie
heeft u de kans om op alle manieren met uw doelgroep in contact te treden.
Hier nog even de mogelĳkheden op een rĳtje:

Uw doelgroep multimediaal bereiken
Onze communicatiemiddelen:
-

Online adverteren op de website en nieuwsbrieven

-

Deelname in de Architectuur projecten

-

Deelname in bouwtechniek en onderzoeken

-

Deelname in de bouwdetailbibliotheken

-

Deelname in de bouwkostenbibliotheken

-

Publicatie van productnieuws en evenementen

Wilt u doorlopend communiceren of wilt u communiceren rond een vakbeurs, seminar of
productintroductie, met Bouwformatie bereikt u altĳd de juiste doelgroep. Onze communicatieadviseurs hebben jarenlange ervaring in het opstellen van communicatieplannen en denken
graag met u mee.

Neem daarom vandaag nog contact op met een van onze adviseurs.
Tel.: (071) 519 19 60
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Deelname in
de Architectuur
projecten

Deelname
in de bouwdetail-

Online
adverteren op de
website en
nieuwsbrieven

bibliotheken
Publicatie van
productnieuws en
evenementen

Deelname in
bouwtechniek en
onderzoeken

Deelname in
de bouwkostenbibliotheken

Onderzoek

Marktanalyse

Deelname
in BouwdetailWĳzer

Bouwformatie
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Partners in kennis, insp

Voor bouwprofessionals

16

Mediakit 2017

Bouwformatie

iratie en communicatie

The Floor is Yours

Bouwformatie
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