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Dutch knowledge is called in when the going gets tough

Offshore Holland Magazine
Offshore Holland gaat in 2019 alweer zijn negende jaargang in.
Het magazine voorziet overduidelijk in een behoefte en vervult een
voorname functie op internationale beurzen. Internationale eindbeslissers
vragen gericht naar het magazine en de verzoeken om in de database te
worden geplaatst voor automatische toezending zijn uiterst bemoedigend.
Waarom die alsmaar groeiende interesse in de Nederlandse offshore industrie?
• Nederland heeft een ijzersterk imago als het gaat om vindingrijkheid
• Nederland is toonaangevend in het ontwikkelen van
technologische noviteiten
• ‘Made in Holland’ wordt gezien als kwaliteitskeurmerk
• Nederland respecteert veiligheid voor mens en milieu
• Nederland koppelt creativiteit aan handelsgeest

Offshore Holland als IRO beurscatalogus
In 2019 wordt Offshore Holland weer gebruikt als ‘beurscatalogus’
voor het IRO Holland Paviljoen tijdens de OTC in Houston en ADIPEC
in Abu Dhabi. Dit betekent dat in het magazine een speciaal katern wordt
opgenomen met bedrijfsprofielen van de deelnemers. Geheel kosteloos.
Met NAW-gegevens en bedrijfslogo. Naast de wereldwijde reguliere
verspreiding wordt Offshore Holland via de IRO stand ook op de
diverse beurzen verspreid. Via de internationale nieuwspagina’s
van Navingo en Ocean Energy Resources kunnen wij een bereik
van 300.000 realiseren.

‘De Nederlandse
toeleveringsindustrie
behoort tot de top
5 van de wereld.
Onze leden spelen
een uiterst voorname
rol als innovatieve
en vindingrijke

Advertentiemogelijkheden 2019
Offshore Holland wordt gedrukt in 210 x 297 (A4) formaat.
Onderstaande advertentieformaten zijn beschikbaar.
Advertentieformaat

Mm (breedte x hoogte)

Prijs in Euro’s

Bedrijfspresentatie

190 woorden (witregel is -7 woorden)

400,-

1/4 pagina

90 x 125 mm

850,-

1/2 pagina staand

90 x 254 mm

1.400,-

1/2 pagina liggend

183 x 125 mm

1.400,-

1/1 pagina A4

210 x 297 mm

2.500,-

1/1 pagina A4 aflopend

216 x 303 mm

2.500,-

2/1 pagina Spread

420 x 297 mm

4.200,-

Inside cover

216 x 303 mm

3.250,-

Inside back cover

216 x 303 mm

3.250,-

Back cover

216 x 303 mm

3.800,-

Insert

Op aanvraag

Advertorial
1 pagina A4 advertorial *

450 woorden

2.750,-

+ logovermelding en bedrijfsprofiel.

partner binnen

Een Advertorial is een neutrale tekstadvertentie die qua opmaak sterk lijkt op een redactioneel geschreven

de internationale

artikel. Het is een publicatie die meer nieuwswaarde bevat dan een advertentie.

offshore olieen gaswereld.

* VOORWAARDEN ADVERTORIAL: • Redactie maakt advertorial op n.a.v. briefing van de klant • Vermelding
‘advertorial’ op alle pagina’s • De artikelen worden geplaatst op basis van goedkeuring van de redactie
• Het is niet mogelijk een plaatsingseis door te geven.

Zij durven creativiteit
te koppelen aan
soms risicovolle
investeringen.’

Sander Vergroesen,
Managing director IRO

Editie

Beurzen in 2019

Datum

Sluitingsdatum

Verschijning

No. 21

OTC, Houston

6 - 9 mei

15 maart

Week 19

No. 22

ADIPEC, Abu Dhabi

11 - 14 november

4 oktober

Week 46
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Zowel Uitgeverij Tridens als Navingo zijn in hun
vakgebieden, printed media, digitale media en organisatie,
toonaangevend in Nederland. Tridens is de uitgever van
Offshore Energy Resources (voormalig Offshore Visie), het
‘lijfblad’ van IRO, Vereniging van Nederlandse leveranciers in
de olie- en gasindustrie en beheert een website met dagelijks
offshore nieuws. Bezoek www.offshore-energyresources.com

De maritieme en offshore media groep Navingo is
organisator van toonaangevende beurzen en conferenties
zoals Offshore Energy en het Maritime & Offshore Career
Event. Ook is zij uitgever van o.a. Maritime Holland
Magazine en Offshore WIND. Daarnaast beheert en
exploiteert zij diverse nieuws- en vacaturewebsites
zoals OffshoreEnergyToday.com, OffshoreWIND.biz,
DredgingToday.com en MaritiemeVacaturebank.nl
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