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Solar Magazine is het leidinggevende Nederlandstalige multimediale platform
voor de zonne-energiesector in Vlaanderen en Nederland. Solar Magazine is
een offline en online nieuws- en opiniemedium. In het vakblad vindt u ieder
kwartaal uitgebreide nieuws- en achtergrondartikelen. De website biedt met
een dagelijkse nieuwsrubriek en wekelijkse nieuwsbrief de meest actuele
marktinformatie. Solar Magazine is daarmee hét platform voor alle betrokkenen
bij de solar community; een platform waar ondernemers, onderzoekers en
bestuurders elkaar tegenkomen.

OFFLINE: MAGAZINE
Oplage
Verspreiding

15.000 exemplaren, onderverdeeld in
7.000 exemplaren offline en 8.000 exemplaren online
4 Nederlandstalige edities per kalenderjaar
1 extra editie: ‘Marktgids zonne-energie 2019’

ONLINE: WEBSITE
Website
Nieuwsbrief (wekelijks)

Bezoekers
Aantal
Bezoektijd

www.solarmagazine.nl, voorzien van nieuwsrubriek,
vacaturebank en leveranciersdatabase (Solar Industry Register)
477.122 unieke bezoekers (1 januari 2017-31 december 2017)
900.086 paginaweergaven (1 januari 2017-31 december 2017)
02:18 gemiddelde sessiesduur (1 januari 2017-31 december 2017)

ONLINE: NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief
Verspreiding
Website (dagelijks)

Wekelijks (woensdag)
16.316 exemplaren (peildatum 3 januari 2018)

DOELGROEP
Solar Magazine bereikt middels haar magazine, website en nieuwsbrief
de volgende doelgroepen in Nederland en Vlaanderen:
Solar industrie

van materiaal-, tot omvormer-, cel-, moduleen productiemachinefabrikant
(inclusief alle leden van Holland Solar, PV-Vlaanderen, ATTB/Belsolar)

Aanleveradres
Solar Magazine
(Dé Duurzame Uitgeverij)
Breukrand 405
5403 LJ Uden (NL)
T. +31 413 785 134
M. +31 6 300 848 75
E. info@solarmagazine.nl
I. www.solarmagazine.nl

High tech industrie bedrijven behorend tot de maakindustrie
Bouw- en installatie architecten (leden BNA en Orde van Architecten)
bouwbedrijven (leden Bouwend Nederland, NVBT en Confederatiebouw)
dakdekkers en gevelbedrijven (leden Hellende Dak, VEBIDAK en VMRG)
installateurs (leden UNETO-VNI, CERGA, UBBU-ICS, Nelectra en Fedelec)
projectontwikkelaars
woningcorporaties (leden AEDES en VMSW)
Agrarische sector top 250 agrarische bedrijven
Energiesector
adviseurs, netbeheerders en energiebedrijven
(leden EnergieNed, Fedec, Netbeheer Nederland, en VREG)

Politiek
Overige

bestuurders op gemeentelijk, provinciaal,
nationaal en Europees niveau
kennis- en onderwijsinstellingen
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Solar Magazine - Advertentiemogelijkheden
Tarieven per formaat

1x

2x
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3x

2 pagina’s full colour (spread)
€ 3200 € 3040
1 pagina full colour
€ 1690 € 1610
½ pagina full colour
€ 950
€ 905
¼ pagina full colour
€ 565
€ 535
Partnerpakket (4 hele pagina’s advertentie):
Ambassadeurspakket (4 halve pagina’s advertentie):

€ 2880
€ 1530
€ 855
€ 510
€ 5.070
€ 3.040
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Editie

Reserveren Aanlevering Verspreiding

Maart 2018 (special Solar Solutions)
Juni 2018
September 2018 (special Vakb.Energie)
December 2018 (special InterSOLUTION)

14 februari
21 mei
3 september
19 november

21 februari
28 mei
10 september
26 november

Reserveren Aanlevering Verspreiding

Marktgids zonne-energie 2019

22 oktober

14 december

Formaten
1/1 pagina aflopend
1/1 pagina
½ pagina
¼ pagina

04-12-17 14:41

13 maart
15 juni
28 september
14 december

Extra editie

29 oktober

Magazine (kwartaal)

210 x 297 mm, excl. 3 mm afloop (breedte x hoogte)
186 x 267 mm (breedte x hoogte)
liggend 186 x 131 mm (breedte x hoogte)
staand 90,5 x 267 mm (breedte x hoogte)
liggend 186 x 63 mm (breedte x hoogte)
staand 90,5 x 131 mm (breedte x hoogte)

Nieuwsbrief (wekelijks)

Banners (website en nieuwsbrief, website maximaal 3 roulerende partijen)
Website full banner homepage
Nieuwsbrief full banner
Nieuwsbrief half banner

€ 490 p.mnd. 939 x 188 pixels* (max. 2 JPG’s)
* banner wordt weergegeven als 615 x 123 pixels
€ 190 p.week 370 x 94 pixels (max. 1 JPG)
€ 110 p.week 180 x 94 pixels (max. 1 JPG)

Website (dagelijks)

Vacatures (website)
Organisaties kunnen voor € 199 per maand een vacature laten plaatsen. Het gaat om
plaatsing voor 4 weken op de website en in de nieuwsbrief, inclusief Twitterbericht.

Solar Industrie Register (website)
Organisaties kunnen zich gedurende een volledige jaargang op laten nemen in het
online Solar Industrie Register, een database met bedrijfsprofielen van leveranciers.
Solar Industry Register
€ 249 (per jaargang)
De opname bestaat uit:
- onbeperkt online opname van persberichten
- onbeperkte opname vacatures in de online database
- plaatsing organisatie in toebehorende categorieën
- opname bedrijfsgegevens, klikbaar website-adres
- en links naar social media (Twitter/Facebook/LinkedIn)
- omschrijving bedrijfsactiviteiten;
- drie actuele product- en/of projectfoto’s;
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