Verschijnt als bijlage bij Cobouw op woensdag 29 november 2017.

Special

INFRA
UW VOORDELEN:
Bereik: Cobouw print bereikt circa 10.000 lezers,
Cobouw.nl bereikt 190.000 unieke bezoekers per
maand. Cobouw is daarmee de grootste portal voor
de bouw.
Cobouw Special Infra wordt ook gepubliceerd op
Cobouw.nl en in de Cobouw-app.
Extra hoge oplage: Cobouw Special Infra wordt ook
verzonden aan de abonnees van Bouwmachines.
Traffic naar uw website: Uw presentatie of verhaal
op Cobouw.nl bevat een link naar uw website.
Nieuwsbrieven: Cobouw Specials worden ondersteund door twee digitale thema-nieuwsbrieven.
U kunt gratis persinformatie aanleveren.
Multimediaal: Cobouw biedt u multimediale
communicatiemogelijkheden op maat.
Extra: kies voor extra bereik en combineer uw
interview of presentatie met een banner in de
dagelijkse nieuwsbrief van Cobouw.

SPECIFICATIES:
Cobouw Special Infra verschijnt op 29 november 2017,
sluit voor advertenties op 9 november 2017.
1/1 pagina full colour
1/2 pagina full colour
1/4 pagina full colour
1/8 pagina full colour

266x398 mm
266x190 mm
130 x 190 mm
130 x 94 mm

€ 3.930,€ 2.160,€ 1.350,€ 675,-

Toeslag advertorial € 750,Reserveer nu uw plek in de Cobouw Special
Infra.

De investeringen die voor de infrastructuur staan gepland, zijn
fors. Daarbij gaat een goed deel naar onderhoud van bestaande
civiele kunstwerken. Voor de Cobouw Special Infra zoeken we
naar projecten met een bijzonder verhaal: ongewone samenwerkingsverbanden, vernieuwende contractvormen of projecten met
een hoog innovatie-gehalte. Natuurlijk gaan we daarbij in op de
ontwikkeling van digitalisering in de bouw: een ontwikkeling die
nu een vlucht lijkt te nemen.
Smart cities, smart roads, zelfrijdende auto’s: in deze special
kijken we ook naar de toekomst van onze openbare ruimte en
mobiliteit. Volgens de wetenschappers is die toekomst al heel
dichtbij, maar hoe zal zich dat in de praktijk ontwikkelen? In
hoeverre spelen augmented en virtual reality een rol bij planvorming? Big data in de infrastructuur: waar kan hier voordeel mee
worden bereikt?
Voor de Cobouw Special Infra gaat de redactie op zoek naar die
innovatie, naar die toekomstvisies die misschien morgen al inzetbaar zijn. Uw visie is daarbij ook welkom!

INTERESSE IN DEELNAME?

Neem contact op met Jetvertising, Rob Koppenol,
070 - 399 00 00. Of mail naar rob@jetvertising.nl.

Voor de Cobouw Special Infra is er samenwerking met Bouwmachines.

