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IN CO PRODUCTIE MET:

INNOVATIECATALOGUS 2018
INNOVATIES IN MATERIALEN EN PRODUCTEN

INNOVATIECATALOGUS 2018

Aan het eind van ieder jaar verschijnt 
traditiegetrouw de Innovatiecatalogus. 
Dit magazine, een coproductie van 
Stedebouw & Architectuur en B:ton, 
is al jaren op rij een megasucces en 
inmiddels een instituut in Nederland. 
Kortgezegd: deze uitgave is een 
onmisbaar instrument om uw producten 
of diensten te presenteren aan uw 
doelgroep.

VISIE
De Innovatiecatalogus praat bouw- en 
ontwerpsector bij over innovaties die 
ertoe doen. Wij gaan verder dan de 
waan van de dag; wij kijken vooruit en 
denken out of the box. De kracht van 
de Innovatiecatalogus is en blijft echter 
de praktische vertaling naar de praktijk. 
Dus niet alleen oog voor gamechangers 
maar - met beide benen op de grond - 
signaleren wat er nu gaande is en wat 
ons morgen staat te wachten. 

INNOVATIEKIT 2018

WIST U DAT  STEDEBOUW & ARCHITECTUUR OP NUMMER 2 STAAT IN  DE TOP 5 GELEZEN VAKBLADEN VOOR ARCHITECTEN?BouwKennis Jaarrapport 2016-2017 



SUCCESVOLLE SAMENWERKING
De hoogwaardige inhoud van dit bijzondere naslagwerk is te danken aan de gebundelde krachten van de 
vaktitels Stedebouw & Architectuur en B:ton, met ook dit jaar weer Wijnand Beemster en Paul Engels aan het 
roer. Zij werken nauw samen met experts bij het selecteren en beschrijven van de belangrijke innovaties van  
dit moment. Door hun inhoudelijke kennis en grote netwerk zijn ze in staat de juiste keuzes voor u te maken. 
Voor de verspreiding worden de lezersbestanden van beide titels gebundeld tot een oplage van maar liefst 12.000. 
Daarnaast hebben wij een exclusieve samenwerking met Duurzaam Gebouwd en Building Holland. Samen bereiken 
we de totale doelgroep.

NIEUWE EDITIE
Ook de komende editie staat weer bomvol innovaties. In een serie interviews met experts geven we aan waar het met de innovatie in 
de sector naartoe gaat. Een van de deskundigen die we interviewen is Taskforce voorzitter Bernard Wientjes, verantwoordelijk voor 
De Bouwagenda, het nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector. En verder: Peter Fraanje maakt weer een selectie van 
topinnovaties, trendwatcher Menno Lammers signaleert bijzondere ontwikkelingen en young professionals lanceren in een reeks columns 
out of the box visies.

  stedebouwarchitectuur.nl         

LEZERSDOELGROEP

•	 (Landschaps)	Architecten	
•	 Projectontwikkelaars/Vastgoedbedrijven	
•	 Woningbouwcorporaties	en	-verenigingen	
•	 Bouw-	en	Aannemersbedrijven
•	 Gemeenten,	Provincies	en	het	Rijk	
•	 Adviesbureaus	
•	 Ingenieursbureaus	
•	 Stedenbouwkundigen	
•	 Toeleveranciers	

FACTS & FIGURES

Oplage:  12.000
Bereik magazine:  24.000
Bereik website:  10.000 unieke bezoekers  
 per maand
Email nieuwsbrief: 8.200
Sluitingsdatum Innovaties: 17 november
Sluitingsdatum advertenties: 24 november
Verschijning: 15 december

Beide titels gebundeld tot een oplage van maar liefst 12.000!

MEER WETEN?
Neem voor een toelichting op de mogelijkheden en advies op maat contact op met Esmeralda van Milgen, esmeralda@acquirepublishing.nl,  
038 4606 384 of 06 33203089.

ONDERWERPENLIJST

Hieronder een greep uit de onderwerpen die de 
revue passeren in de Innovatiecatalogus 2018:

•	 Lichtgewicht	bouwen

•	 Circulaire	bouweconomie

•	 BIM

•	 Smart	Cities

•	 Slimme	materialen

•	 Biobased	bouwen

•	 3D	printing

•	 Top	40	super	innovaties

•	 Toekomstscenario’s	Bouw	en	ontwerp

INNOVATIE PAKKET GOUD

•		Vier	pagina’s	artikel	(innovatief	product	en/of	project,	opinie,	visie	en/of	best	practise)	
in	de	catalogus	2018	(1200	woorden,	6	foto’s,	uw	logo	en	NAWgegevens)	

•		Hele	pagina	advertentie
•		Online	publicatie	van	uw	artikel	op	de	website	van	B:ton	en	Stedebouw	&	Architectuur

Investering	€	2750,-

INNOVATIE PAKKET ZILVER

•		Twee	pagina’s	artikel	(innovatief	product	en/of	project,	opinie,	visie	en/of	best	practise)	
in	de	catalogus	2018	(600	woorden,	3	foto’s,	uw	logo	en	NAWgegevens)

•		Halve	pagina	advertentie
•		Online	publicatie	van	uw	artikel	op	de	website	van	B:ton	en	Stedebouw	&	Architectuur

Investering	€	1795,-

INNOVATIE PAKKET BRONS

•		Hele	pagina	artikel	(innovatief	product	en/of	project,	opinie,	visie	en/of	best	practise)	 
in	de	catalogus	2018	(300	woorden,	1	foto,	uw	logo	en	NAWgegevens)

•		Kwart	pagina	advertentie
•		Online	publicatie	van	uw	artikel	op	de	website	van	B:ton	en	Stedebouw	&	Architectuur

Investering	€	1295,-

http://www.stedebouwarchitectuur.nl
http://twitter.com/StedArch
http://www.facebook.com/stedebouwarchitectuur
http://www.linkedin.com/groups/3769295

