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Process Control is het vakblad over procesbesturing en
-optimalisatie
Uitgegeven door:
AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht
Henk van der Brugge, henk@acquimedia.nl
Bladmanagement en advertentieverkoop:
AcquiMedia, Henno Ploeg, MSc, 0184-481045,
henno.ploeg@processcontrol.nl
Hoofdredacteur:
Drs. Joeri van der Kloet, redactie@processcontrol.nl
Verschijningsfrequentie:
7 x per jaar, zowel in print als digitaal
Oplage:
3.000 exemplaren in print. Daarnaast bereikt Process Control
digitaal ruim 8.000 professionals in de procesindustrie.
Jaarabonnement:
€ 79,- in Nederland, € 129,- in buitenland.
Website:
www.processcontrol.nl

Mediagegevens 2019
Process Control is een vakblad, voor de procesindustrie, over procesbesturing en -optimalisatie. Een vakblad, over produceren,
waarin de techniek van de procesbeheersing centraal staat, en dat oog heeft voor de
bedrijfskundige en maatschappelijke context waarin deze plaatsvindt.

platform voor informatie- en ervaringsuitwisseling op zowel technisch, bestuurlijk,
maatschappelijk als commercieel gebied.
Naast de artikelen in het vakblad de vaste
rubrieken als columns, branche- & productnieuws, beurs- & evenementeninformatie en
agenda & bedrijvenwijzer.

Onderwerpen

In druk en digitaal

Het interessegebied van Process Control
betreft de productiesystemen en de operationalisering daarvan in machines, installaties, regel- en besturingstechnologie. De
informatie hierover gaat echter verder dan
de techniek alleen. Ontwikkeling, toepassing en vernieuwing van proces- en productietechnologie kan immers niet los gezien
worden van hun organisatorische, bestuurlijke, economische en politieke omgeving.
Daarom zijn niet alleen automatisering,
instrumentatie, meet- en regeltechniek en
onderhoud de onderwerpen die u regelmatig in Process Control aantreft, maar bijvoorbeeld ook marktontwikkeling, industriële
netwerken, veiligheid, milieu, duurzaamheid
en maatschappelijk ondernemen.

Process Control wordt uitgegeven in zowel
gedrukte als digitale vorm. Veel lezers hebben nog altijd een voorkeur voor de tastbare
print versie. De digitale editie van het vakblad biedt daarnaast voor lezers en adverteerders veel aanvullende mogelijkheden.
Zo bevatten artikelen links naar achterliggende informatiebronnen, waardoor lezers
veel extra informatie uit Process Control
digitaal kunnen halen. Ook advertenties zijn
linkbaar, waardoor adverteerders via Process
Control digitaal de mogelijkheid hebben om
direct en interactief in contact te komen met
de lezers.

Redactionele formule en inhoud
In elke editie van Process Control komen de
bovengenoemde onderwerpen aan de orde,
waarbij één daarvan als hoofdthema extra
aandacht krijgt. Uiteraard wordt daarbij zoveel mogelijk ingespeeld op de actualiteit.
Het vakblad biedt de procesindustrie en
hun (toe)leveranciers van machines, installaties, systemen en onderdelen hiermee een

Verschijningsdata Sluiting

Website en Nieuwsbrief
Naast het blad in gedrukte en digitale vorm,
zijn ook een website en nieuwsbrief onderdelen van het platform Process Control. De
maandelijkse nieuwsbrief bevat door de
redactie geselecteerde actuele branche- en
productinformatie. Daarnaast is er ruimte
voor maximaal drie commerciële berichten.
Ook op de website is behalve informatie
over het vakblad veel branche- en productnieuws te vinden. Via banners kunt u hier uw
commerciële boodschap kwijt.

Doelgroep/Branches
Het vakblad Process Control richt zich op
de procesindustrie. Daarbij gaat het om de
sectoren:
- Petrochemie
- Olie- en Gasindustrie
- Farmaceutische industrie
- Voedings- & Drankenindustrie
- Genotsmiddelenindustrie
- Verindustrie
- Metaal industrie
- Kunststofen & Plastics
- Papier & Kartonfabricage
Daarnaast bereikt Process Control ook lezers
in de elektronicabranche, bij de overheid,
ingenieursbureaus en universiteiten en
HBO-instellingen.

Doelgroep/Lezers
De lezers van Process Control zijn beslissingsbevoegd inzake het adviseren, selecteren en/
of afnemen van producten en/of diensten:
- (technisch) management & directie
- Plant-managers
- SHEQ-managers (Safety, Health,
Environment en Quality Assurance)
- Onderhoudsmanagers & -technici
- (proces)Engineers
- System Integrators
- Procesoperators
Process Control werkt met een doelgerichte
verspreiding: Alle ontvangers van het blad
zijn abonnee of zijn geselecteerd als doelgroeppersoon.

Onderwerpenlijst

Nr 1: 15 februari

30 januari

Industriewater, proceswater & afvalwater
Aqua Nederland vakbeurs, PPA, Indethernet & M+R vakbeurs

Nr 2: 29 maart

6 maart

Industriële Automatesering & Maintenance
Automation vakbeurs, Maintenance Next

Nr 3: 10 mei

24 april

Meten, Regelen & Besturen en Big Data
PEFTEC

Nr 4: 21 juni

5 juni

Cyber Security & Safety

Nr 5: 20 september 4 september

Pompen, Kleppen & Afsluiters
Pumps&Valves, Solids vakbeurs

Nr 6: 1 november

16 oktober

Sensoren & Instrumentatie
Aquatech Amsterdam

Nr 7: 13 december

27 november Industriële Netwerken & Arbeidsmarkt
Special met bedrijfsproielen naast reguliere content

Process Control werkt niet met themanummers, maar in bovenstaande uitgaven zullen 2 hoofdartikelen over de betrefende onderwerpen gaan.
Daarnaast beschrijven wij actuele ontwikkelingen in de branche.

Data & Tarieven
Formaten

Advertentietarieven

Bladspiegel

210 mm breed x 297 mm hoog

1x

4x

7x

Zetspiegel

180 mm breed x 261 mm hoog

1/1

€ 2.350,-

€ 2.175,-

€ 1.995,-

1/1 pagina*

180 mm breed x 261 mm hoog

1/2

€ 1.450,-

€ 1.295,-

€ 1.175,-

1/2 pagina liggend

180 mm breed x 130 mm hoog

1/4

€ 850,-

€ 775,-

€ 695,-

1/2 pagina staand

90 mm breed x 261 mm hoog

1/8

X

X

€ 495,-

1/4 pagina liggend

180 mm breed x 65 mm hoog

1/4 pagina staand

90 mm breed x 130 mm hoog

1/8 pagina

90 mm breed x 65 mm hoog

aanleveren: bij voorkeur als Certiied PDF.
* alopende advertentie (alleen mogelijk bij 1/1 pagina advertentie)
dienen aangeleverd te worden in bovenstaand formaat +
5mm aloop rondom

alle advertenties zijn in full color
tarieven zijn excl. BTW en gebaseerd op aanlevering van
kant en klaar materiaal
Advertorial
Toeslag omslag 2, 3, 4
Bijsluiters/meehechters

op aanvraag
paginaprijs + 25%
op aanvraag

Online adverteren
1

Banner op website

1 maand

6 maanden 12 maanden

360x90 px

€ 225,-

€ 995,-

€ 1.795,-

Banner in nieuwsbrief

1x

6x

12x

750x250 px

€ 225,-

€ 995,-

€ 1.795,-

3

Oplage (tweewekelijkse) nieuwsbrief: 5.000
Bezoek website: meer dan 8.000 unieke bezoekers per maand

Advertorial
in de nieuwsbrief

1x

3x

€ 350,-

€ 900,-

1

Circa 500 woorden, 1 of 2 afbeeldingen, link/URL

2

Exclusief “topbanner” boven aan de nieuwsbrief
• Formaat
750 x 250px
• Kosten
€ 395,- per plaatsing

Digitale versie doorlinken naar website: € 95,- per link.
Hiermee verhoogt u de interactie met onze digitale lezers.
Met één klik belanden zij op een door u geselecteerde webpagina.

Bedrijven-Wijzer Pakket
€ 995,1/1 pagina bedrijfs/product presentatie in decembereditie
&
Jaar lang vermelding rubriek “Bedrijven-Wijzer” op website
Meer informatie op aanvraag

2

Advertentie “in de spotlight” tussen het actuele nieuws
op de homepage, formaat 340x220px
• Exclusieve plek, maar 1 plek beschikbaar.
• € 495,- per maand.

3

Vacatures op de website en in de nieuwsbrief
Bereik met uw vacature via site en nieuwsbrief meer dan 8.000
professionals werkzaam in de procesindustrie. Vraag de vacaturebrochure aan voor prijzen, speciicaties en andere informatie.

