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ALGEMENE INFORMATIE
Process Control is een vakblad voor de procesindustrie, over procesbesturing, -automatisering 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.

Uitgever
AcquiMedia, www.acquimedia.nl
Amstelwijckweg 15, 3316 BB Dordrecht
Bladmanagement en advertentieverkoop
AcquiMedia, Dordrecht
Henno Ploeg, 0184 - 48 10 45,
henno@processcontrol.nl
Hoofdredacteur
Drs. Joeri van der Kloet, redactie@processcontrol.nl
Verschijningsfrequentie
7x per jaar, zowel in print als digitaal en
22x per jaar een nieuwsbrief
Oplage
3.350 exemplaren in print. Daarnaast bereikt
Process Control digitaal ruim 9.250 professionals
in de procesindustrie.
Jaarabonnementen
€ 79,- in Nederland, € 129,- in buitenland.

Onderwerpen
Op het platform Process Control leest u alles wat te maken
heeft met productie en het productieproces. De informatie
gaat verder dan de alleen de techniek die hierbij komt kijken.
Ook onderwerpen over weten regelgeving en
marktontwikkeling treft u regelmatig in Process Control aan.
Redactionele formule en inhoud
In elke editie van Process Control wordt ingesprongen op de
actualiteit van dat moment en zal er één hoofdthema extra
aandacht krijgen. Het vakblad biedt de procesindustrie en hun
(toe)leveranciers van machines, installaties, systemen en
onderdelen hiermee een platform voor informatie- en
ervaringsuitwisseling op zowel technisch, bestuurlijk,
maatschappelijk als commercieel gebied.
Process Control, een informatie platform
Het magazine 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.
Website en Nieuwsbrief
Naast het blad in gedrukte en digitale vorm, zijn ook een
website, nieuwsbrief en Social Media onderdelen van het
platform Process Control.

DOELGROEP
Op basis van de gegevens van onze abonnees kunnen we
vaststellen dat Process Control het volgende bereik heeft:
Doelgroep
33%
25%
12%
8%
22%

Voedingsmiddelen- en Drankenindustrie
(Petro)chemie
Olie- en gas
Farmaceutische industrie
Overig

(onder overig vallen: genotsmiddelen-,
verf-, metaal-, kunststof-, plastics-,
papier&karton-industrie, energie en
nutsbedrijven, afvalverwerking, overheid,
ingenieursbureau’s, kennisinstellingen)

Functies binnen doelgroep
21% (technisch) management
19% (proces)engineers
18% Plant-managers
12% SHEQ-managers
10% Onderhoudsmanagers & -technici
5% System integrators
4% Procesoperators
11% Overige functies

De tweewekelijkse nieuwsbrief bevat door de redactie
geselecteerde actuele branche- en productinformatie. Ook
kunt u vacatures plaatsen op op het platform Process
Control. Op de website is behalve informatie over het vakblad
veel branche- en productnieuws te vinden. Via banners kunt u
hier uw commerciële boodschap kwijt.

OPTIMALE SERVICE EN DIENSTVERLENING

Wij begrijpen dat u druk bent en dat media-uitingen niet uw
enige focus is. Daarom richten wij onze service op het
ontzorgen van onze opdrachtgevers. Zo kunnen wij meedenken
over een gestructureerde invulling van exposure over bijvoorbeeld een langere periode of het hele jaar. U kunt zelf materiaal
aanleveren maar indien gewenst kunnen wij dat ook voor u
vervaardigen. Onze redacteuren maken kwalitatief goede
content en onze vormgeving verzorgt een aantrekkelijke
opmaak of desgewenst een sprekende advertentie-uiting. Wij
denken graag met u mee hoe een aantrekkelijke invulling
haalbaar is!
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ONDERWERPEN EN ADVERTEREN
Nr

Verschijning

Deadline

Thema

Met een case uit o.a. de:

Nr 1

22 februari

7 februari

Industrie-, proces- & afvalwater Acqua NL

(petro)chemie / olie & gas

Nr 2

5 april

21 maart

Industriële Automatisering & Maintenance

Food & beverage

Nr 3

24 mei

9 mei

Meten, regelen & besturen / Big Data

(petro)chemie / olie & gas

Nr 4

5 juli

20 juni

Cyber Security & Safety

Food & beverage

Nr 5

20 september

5 augustus

WOTS special (officiële mediapartner World of Automation)

Nr 6

1 november

17 oktober

Sensoren, Instrumentie en Industrie 4.0

Food & beverage

Nr 7

13 december

28 november

Industriele Netwerken & Arbeidsmarkt

farmaceutische industrie

Process Control werkt met thema’s per uitgave. Minimaal één
hoofdartikel zal over dit thema gaan. Daarnaast hebben we zeker één
case uit een bepaalde sector binnen de procesindustrie zoals
hierboven genoemd.

BEURZEN EN EVENEMENTEN
Process Control werkt samen met een groot aantal beursorganisaties. In september een special gericht op de WOTS.
Maar ook hebben we aandacht voor Aqua Nederland,
Maintenance NEXT, maintenance en worksafe.
En daarnaast zijn we mediapartner van de events van het FHI:

EEN BREED NETWERK

- Productie- Procesautomatisering (PPA)
- Industrial Ethernet
- Instrumentatie en Analyse
- Industrial Cyber Security
- PROFIdag
- Waterstof
- Predictive maintenance
- Machinebouw

ADVERTENTIETARIEVEN

FORMATEN

Process Control werkt samen en is in contact met een groot
aantal (branche) organisaties, Zoals o.a. FHI, Machevo, FME,
ISA, WIB, NEN, easyFairs, Ahoy en FEDA.

1x

4x

1/1

€ 2.395,-

€ 2.195,-

€ 1.995,-

1/2

€ 1.495,-

€ 1.325,-

€ 1.175,-

1/4

€

895,-

€

795,-

€

625,-

1/8

€

x

€

x

€

495,-

7x

• Alle advertenties zijn in full color.
• Tarieven zijn excl. BTW en gebaseerd op aanlevering van
kant en klaar materiaal.

Editorial/Advertorial

Aangeleverd € 2.500,-

Geschreven door redacteur € 2.850,Toeslag omslag 2, 3, 4

paginaprijs + 25%

Bijsluiters/meehechters

op aanvraag

www.processcontrol.nl

Bladspiegel

210 mm breed

297 mm hoog

Zetspiegel

180 mm breed

261 mm hoog

1/1 pagina*

210 mm breed

297 mm hoog

1/2 pagina liggend

180 mm breed

130 mm hoog

1/2 pagina staand

90 mm breed

261 mm hoog

1/4 pagina liggend

180 mm breed

65 mm hoog

1/4 pagina staand

90 mm breed

130 mm hoog

1/8 pagina

90 mm breed

65 mm hoog

Aanleveren als Certified PDF.
*aflopende advertentie (alleen mogelijk bij 1/1 pagina advertentie)
dienen aangeleverd te worden in bovenstaand formaat + 5 mm
afloop rondom.

|

info@processcontrol.nl

1

WEBSITE ADVERTEREN
Bezoek website: meer dan 10.000 unieke bezoekers per maand
Bannerpositie

2

Tarief

Formaat

1

Header*

€ 595,-

728x90 px

2

Body 1*

€ 400,-

728x90 px

3

Body 2*

€ 300,-

728x90 px

4

Sidebar

€ 200,-

360x90 px

*Per maand één positie mogelijk.
Meerdere maanden op aanvraag.

5

5

VACATURE PLAATSEN

Bereik met uw vacature meer dan 10.000 professionals
werkzaam in de procesindustrie. Kosten € 275,- per plaatsing.

3
4

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Banner in de nieuwsbrief, formaat 750 x 250 px
Wekelijkse verzending naar meer dan 9.250 abonnees.
1x

6x

12x

€ 250,-

€ 995,-

€ 1.795,-

Bij een plaatsing kunt u tekst, logo en URL (voor achter de
sollicitatiebutton) mailen naar
henno.ploeg@processcontrol.nl
De vacature staat maximaal 60 dagen op de website en gaat
gedurende deze periode maximaal 2x mee in de tweewekelijkse
nieuwsbrief.

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.

Exclusief ‘topbanner’ bovenaan de nieuwsbrief
Kosten

€ 425,- per plaatsing

Formaat

750 x 250 px

1/1 pagina bedrijfsproduct presentatie in decembereditie &
Jaar lang vermelding rubriek “Bedrijven-Wijzer” op website

Advertorial in de nieuwsbrief
1x

€ 995,-

€ 425,-

1/1 pagina

Meer informatie op aanvraag

50-100 woorden, websitelink/URL en 1 afbeelding
Meerdere plaatsingen op aanvraag.

@ProcessControl_

BEDRIJVEN-WIJZER PAKKET

@processcontrol

Onlinebedrijvenwijzer

