Dé grootste Nederlandse website voor de installatiebranche
InstallatieProfs is dé website waar de installatieprofessional het hele jaar op de hoogte blijft van
nieuws, producten en innovaties. Wil jij, met jouw producten of diensten, zichtbaar zijn voor ruim
100.000 installateurs, leads en naamsbekendheid genereren, óf wil je jouw product introduceren?
Dan ben je bij InstallatieProfs op de juiste plek!

Bezoekersprofiel InstallatieProfs
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54 % Installatiebedrijven

41 % Elektrotechnische installatiebedrijven

7%

Groothandel

20 % Industrie

7%

Technisch ontwerp- en adviesbureau

8%

Groothandel

4%

Woningcoporatie / overige vastgoedbeheer

5%

Technisch ontwerp- en adviesbureau

4%

Industrie

4%

Productie- en distributiebedrijven van elektriciteit

24 % Overig (o.a overige installatiebedrijven
machine en apparatenind.)

27 % Overig (o.a overige installatiebedrijven
machine en apparatenind.)

Bereik InstallatieProfs

100.000 nieuwsbriefabonnees

50.000+ websitebezoeken

(50.000 E en 50.000 W)

per maand

E-mailnieuwsbrief
Onze e-mailnieuwsbrief valt wekelijks bij 100.000 installatieprofessionals
op de digitale deurmat. In de nieuwsbrief zit een mix van nieuws, innovaties
en advertenties.
Lezers komen via de nieuwsbriefadvertenties op een vervolgpagina op
InstallatieProfs. Op deze pagina staan alle details en specificaties van het
product. Geïnteresseerde lezers kunnen met een druk op de knop vragen
stellen, documentatie downloaden of direct meer informatie aanvragen.
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Voordeel = zichtbaarheid & nieuwe klanten werven

Door plaatsingen in de nieuwsbrief van

De combinatie van een bedrijfsprofiel en de

InstallatieProfs kom je onder de aandacht bij een

nieuwsbrief zorgt ervoor dat je jouw ontwikkelingen

grote groep professionals, dit biedt je de

in één keer aan veel professionals kan

mogelijkheid om jouw doelgroep aan te spreken.

communiceren.

Je kunt kiezen uit twee standaard advertentiepakketten van InstallatieProfs of een campagne op maat.

Naamsbekendheid vergroten

Leads genereren

Promotiepakket

Garantiepakket

Presenteer je bedrijf online

100% garantie op aanvragen

Wil je jouw bedrijf online presenteren aan

Wil je gegarandeerd respons op je advertentie?

tienduizenden professionals werkzaam in de

Kies dan voor het Garantiepakket! Wij geven 100%

installatiebranche? Kies dan voor het

garantie op een vooraf overeengekomen aantal

Promotiepakket. Met dit pakket genereer je

contacten van professionals uit de installatiebranche.

extra naamsbekendheid en traffic naar je website.

Op deze manier is je succes verzekerd en meetbaar!

Voordelen

Voordelen

Vier advertenties in de nieuwsbrief naar
installatieprofessionals met interesse in
jouw soort producten.

Gegarandeerd aantal uitgeleverde contacten
Online promotie in e-mailnieuwsbrieven naar
Installatieprofessionals in jouw segment

Online promotie met een bedrijfsprofiel en een
onbeperkt aantal productpagina’s.

Online promotie met een bedrijfsprofiel en
productpagina’s op InstallatieProfs

Ongelimiteerd nieuwe en bestaande klanten
bereiken en aanvragen ontvangen

De mogelijkheid om snelle, doelgerichte en
meetbare marketingacties te voeren

Doorklik mogelijkheden naar je
Contacten voor jouw salesafdeling

bedrijfsprofiel en website

+
Deelname uitbreiden met

+ video
+ Banners
+ (video) advertenties + Advertorials
+ E-mailnieuwsbrief

óf

Pakket op maat
Staat jouw pakket er niet tussen?
Niet getreurd, onze collega’s maken
een pakket speciaal opgebouwd uit jouw
persoonlijke wensen!

Waarom meedoen?

Alle voordelen hier op een rij!

Bereik wekelijks 100.000
installateurs

24/7 zichtbaar met jouw
producten en diensten

Mogelijkheden om zelf
beeld, tekst en video aan te
leveren

Prestaties en statistieken
inzichtelijk

Onder de aandacht bij jouw
doelgroep op de manier die past
in jouw strategie en planning

Genereer naamsbekendheid,
kliks en leads

Vrijblijvend meer informatie?
Robin Kuipers - Accountmanager Online
Robin.kuipers@jaarbeurs.nl

06 303 27 387

Of bezoek onze website: www.installatieprofs.nl

