
B:ton is hét platform voor ontwerp, fabricage, bouw en gebruik van prefab betonproducten. Sinds 2011 
verzorgt Acquire Publishing in opdracht van BFBN het B:ton Magazine. Recentelijk is B:ton ook opgeno-
men in het online platform van Acquire Publishing en is op www.bton.nl dagelijks nieuws te vinden én 
klikken bezoekers als vanzelf door naar artikelen over stedenbouw, architectuur, openbare ruimte en 
verkeer.

Zo kan de lezer op een plezierige wijze kennisnemen van de ontwikkelingen op het gebied van prefab betonprojecten, 
-producten en technologie. Dankzij het inspirerende umfeld, het magazine in een oplage van 10.000 exemplaren, de con-
currerende tariefstelling en de combinatie van nieuwsbrief en website mag B:ton in uw mediaplan niet ontbreken.
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MEDIAKIT 2017

Dé inspiratiebron voor prefab beton oplossingen 



GEWAARDEERDE FORMULE

B:ton wil haar lezers informeren én inspireren. Daarvoor 
legt de moderne en uitnodigende vormgeving van maga-
zine, website en e-mailnieuwsbrief de basis. Paginagrote 
afbeeldingen, verhelderende streamers, kaders met tips 
en adviezen of verwijzingen naar relevante informatie op 
het internet. Zo krijgt de lezer een 360-graden beeld van 
het onderwerp. 

B:ton magazine gaat in minimaal 56 pagina’s in op alle 
facetten van prefab beton:
• Innovaties en productinformatie
• Materialenkennis en berekeningen
• Design en architectuur
• Projectbeschrijvingen en -analyses  
• Korte nieuwsberichten, columns en andere korte  
 artikelen zorgen voor de gewenste afwisseling en  
 leiden de lezer door het complete magazine.

De dagelijkse geüpdatete website en de nieuwsbrief 
completeren het informatieaanbod en bieden u een 
crossmediaal platform voor al uw communicatiedoel-
stellingen.

COMPLEET BEREIK BINNEN UW DOELGROEP

B:ton besteedt structureel aandacht aan alle doel-
groepen en toepassingsgebieden van prefab beton. 
In de uiteenlopende artikelen worden architecten, 
ingenieurs, overheden, opdrachtgevers, construc-
teurs, adviseurs, aannemers en alle andere betrok-
kenen op hun specifieke relatie met prefab beton 
aangesproken in termen van geld, ontwerp, gemak, 
gebruik of functie. Al deze functionarissen zijn op 
naam opgenomen in het zorgvuldig opgebouwde 
adressenbestand en krijgen dus automatisch B:ton 

magazine toegezonden. De totale oplage bedraagt mini-
maal 10.000 exemplaren per editie. Het bereik ligt nog een 
factor hoger omdat B:ton ook door collega’s wordt gelezen 
en in circulatiemappen wordt opgenomen.

PRESENTEER UW VISIE EN INNOVATIES IN DE  

INNOVATIECATALOGUS 2018

In december verschijnt, in samenwerking met Stedebouw 
& Architectuur, de negende editie van de Innovatiecata-
logus die door haar hoogwaardige inhoud inmiddels een 
begrip is geworden bij de lezers. De Innovatiecatalogus 
biedt een boeiend overzicht van innovaties in de com-
plete sector en biedt u de gelegenheid om uw innovatie te 
presenteren.

PREFAB BETON 

De innovatieve prefab beton sector combineert betrouwbaarheid, design, duurzaamheid en innovatie. 
Zo ontstaat een scala aan toepassingsmogelijkheden bij het realiseren van oplossingen op het gebied 
van infrastructuur, bouw, openbare ruimte, verkeer, de agrarische sector enzovoort. B:ton volgt, be-
schrijft, analyseert en becommentarieert de ontwikkelingen en is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot 
een gewaardeerde informatiebron van de hele sector.
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UW MARKETINGINSTRUMENT BIJ UITSTEK

B:ton wordt écht gelezen door uw doelgroep. En dat maakt het tot een interessant en onderscheidend 
medium om uw communicatiedoelstellingen mee te realiseren. 

PRINT MOGELIJKHEDEN

Het magazine biedt diverse advertentiemogelijkheden waarmee u invulling kunt geven aan uw corporate-, product- of 
arbeidsmarktdoelstellingen.
3 Advertenties als 1/1, 1/2 of 1/4 pagina
3 Exclusieve coverposities
3 Advertorials 
3 Bijsluiters

ONLINE MOGELIJKHEDEN

De website www.bton.nl biedt diverse mogelijkheden om uw organisatie en activiteiten te presenteren om uw bekend-
heid te verhogen en om leads te genereren:
3 Rectanglebanner-positie op elke websitepagina
3 Advertorial of banner in de nieuwsbrief
3  Een ‘Bedrijfslidmaatschap PRO’ inclusief onder meer een eigen bedrijfspagina, vermelding bij relevante artikelen en 

credits om zelf artikelen te publiceren
3 Whitepapers om leads te genereren op basis van een kennisdocument
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MANON VAN KETWICHBEA SCHREURS
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ALLES VOOR U OP EEN RIJ

BEREIK

Oplage magazine: 10.000 exemplaren

Meeleesfactor: 2,9

Bereik magazine: 29.000

www.bton.nl 2.500 unieke bezoekers per maand

Bereik e-mailnieuwsbrief: 1.200 e-mailnieuwsbrieven per week

VERSCHIJNINGSTABEL 2017

Editie Deadline advertenties Verschijningsdatum
1 16 juni 7 juli

2 20 okt 10 nov

3 24 nov 15 december

TARIEVEN MAGAZINE

Magazine 1x 2x 3x 4x

1/1 pagina € 2.055,- € 1.950,- €  1.850,- € 1.740,-

1/2 pagina € 1.135,- € 1.030,- €   955,- €   900,-

1/4 pagina €   615,- €   540,- €   515,- €   490,-

TARIEVEN ONLINE

Advertorial e-mailnieuwsbrief €   250,- per plaatsing

Banner e-mailnieuwsbrief €   155,- per plaatsing

Rectangle banner €   260,- per maand

Bedrijfslidmaatshap PRO €   425,- per jaar

Whitepapers €   1.540,- eenmalig

AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES

Formaat Zetspiegel in mm Aflopend adverteren in mm

1/1 pagina 190 x 272 210  x 297  (3 mm afsnede aan alle zijden toevoegen)

1/2 pagina liggend 190 x 132 210  x  145  (+ 3 mm)

1/2 pagina staand 90 x 272 100 x 297 (+ 3 mm)

1/4 pagina staand 90 x 132 1/4 geen bladspiegel

1/4 pagina liggend 190 x 64 1/4 geen bladspiegel)

Advertenties dienen aangeleverd te worden als certified-pdf, minimaal 300dpi

AANLEVERSPECIFICATIES ONLINE

Advertorials in  

de e-mailnieuwsbrief

De advertorial bestaat uit een titel van maximaal 45 tekens (incl. spaties), een bodytekst van maximaal 

360 tekens (incl spaties), een doorlinktekst van maximaal 45 tekens (incl. spaties), een afbeelding (gif 

of jpg van 264 x 150 pixels) en de link waar u naar toe wilt linken. 

Banner in  

de e-mailnieuwsbrief

De banner wordt in de e-mailnieuwsbrief geplaatst. U dient een afbeelding (125 x 95 pixels) en een url 

waar u naar toe wilt linken aan te leveren.

Rectangle Banner op  

de website

Voor de Rectangle banner dient u een gif-bestand aan te leveren van 336 x 280 pixels en maximaal 

30kb + url.

Leaderboard Voor de leaderboard dient u een gif-bestand of jpeg aan te leveren van 728 x 90 pixels en maximaal 

100kb + url.

Heeft u vragen over de aanleverspecificaties? Neem dan contact op met onze Traffic afdeling via 
traffic@acquiremedia.nl of bel 038-4606384.



MEER WETEN EN/OF RESERVEREN?

MEER WETEN EN/OF RESERVEREN?

Neem dan contact op met een van de accountmanagers. Zij gaan graag met u in gesprek om op basis van doelstellingen 
en budget een maatwerkplan samen te stellen.

Michiel Noordzij    Esmeralda van Milgen
michiel@acquirepublishing.nl  esmeralda@acquirepublishing.nl
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“De opdracht voor de jonen was verleend aan Lighting Pole 

services,” aldus Ruud Riemersma van Efko Beton. “Zij heb-

ben ons ingeschakeld voor het vervaardigen en plaatsen van de 

elementen. We krijgen steeds vaker van dit soort opdrachten, waar-

bij we kunstobjecten mogen maken. Bij dit soort vragen is het een 

kwestie van bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe je bij het ont-

werp een passend product kan maken. “

“Het maken van de zitelementen was een uitdaging op zich. Voor 

de dobbers hadden we een vrij ingewikkelde mal nodig. Bovendien 

was er sprake van een behoorlijke kistdruk, de elementen zijn na-

melijk met 5.500 kilo behoorlijk zwaar. Na het storten moesten de 

dobbers bovendien gedraaid worden.”

“Hoe we de dobbers het beste zouden ontkisten vergde even wat 

denkwerk,” aldus Riemersma. “De mal moest uit elkaar om te kun-

nen ontkisten. Dat levert sowieso een deellijn op. Maar die wil je 

natuurlijk niet in het zicht hebben. Het realiseren van het ontwerp 

ging dus niet zonder slag of stoot. Des te mooier dat het zo gelukt 

is.”

Het beton dankt de groene kleur aan een speciale coating. “De coa-

ting is elastisch, daarmee kan deze de krimp en het uitzetten van 

beton goed volgen,” vertelt Riemersma. 

De lichtmast die in het zitelement geplaatst is, is voorzien van solar 

panelen en een RGB LED toplicht. Het toplicht is op afstand in de ge-
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wenste kleur in te stellen. Het is dus een stand-al-

one lichtobject dat geen aansluiting op het elektri-

citeitsnet behoeft. Het aan- en uitschakelen van dit 

lichtelement gebeurt door middel van een speciale 

sensor. Deze geeft aan het managementsysteem, 

geplaatst in de lichtmast, door wanneer de opwek-

king van de solar panelen gestopt is (bij schemer), 

om vervolgens het armatuur in te schakelen.

In totaal zijn negen jonen geplaatst onder een hoek 

van vijf graden.        :

Meer informatie: efkobeton.nl.
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Het Kapitein de Rijkplein in Scheveningen is opgesierd 

met negen bijzondere betonnen zitelementen: dob-

bers. Deze dobbers, ook wel jonen genoemd, vormen 

een knipoog naar de Scheveningse visserij. De jonen 

wegen maar liefst 5.500 kilo per stuk en dienen niet 

alleen als kunstobject en zitplaats, ze zijn ook voorzien 

van een lichtmast. Deze mast is voorzien van zonne-

panelen – elk element wekt dus zijn eigen stroom op.

METERSHOGE BETONNEN DOBBERS

PLATFORM VOOR ONTWERP, FABRICAGE, BOUW EN GEBRUIK VAN PREFAB BETONPRODUCTEN

PLATFORM VOOR ONTWERP, FABRICAGE, BOUW EN GEBRUIK VAN PREFAB BETONPRODUCTEN

WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG: 
LOGISTIEK IN PREFAB BETON

MÁXIMABRUG IS ARCHITECTONISCH HOOGSTANDJE
DE SINAASAPPELPARTJES VAN PARKEERGARAGE RAI
‘NIET CONCURREREN OP ARBEIDSVEILIGHEID’
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