
Op zoek naar meer exposure?
Professionals vinden de beste analyses en de nieuwste producten op Warmte365.nl, de plek 
waar u het publiek van vakbeurs Duurzaam Verwarmd kunt bereiken. Doe mee en regel in één 
klap al uw publiciteit voor het komende jaar.

WARMTE365 BEREIKT 30.000 PROFESSIONALS PER WEEK. 
WIE ZIJN DIT?

Een project van

Installateurs

Agrifood

Groothandels

Architecten

Overheid / 
Woningcorporaties

Vastgoed-
ontwikkelaars

Bouw

Adviseurs

NIEUW!
Het eerste grote platform 

voor de duurzame 
HVAC-sector!



Wat zijn de pijlers van Warmte365?
WARMTE365: WEBSITE  

BANNER
Breng uw merk het hele 
jaar door onder de aan-
dacht.

Met 30.000 abonnees heeft Warmte365 
de best gelezen nieuwsbrief op het gebied 
van duurzame HVAC in de Benelux

Breng uw nieuwsbericht, 
product of Handelsplein-
advertentie direct onder 
de aandacht van ons 
publiek.

Uw bedrijfsprofiel, catalogus en video’s 
365 dagen per jaar zichtbaar in het 
bedrijfsregister.

Wees zichtbaar in de enige 
publicatie die daadwerkelijk 
alle bezoekers bereikt.

Plaats een gratis advertentie 
van een halve A4 (Plus-pakket) 
of een hele A4 (Premium- 
pakket).

Stel u zelf voor aan het publiek 
van Duurzaam Verwarmd.

*Exclusief voor deelnemers aan
  Duurzaam Verwarmd

Presenteer uw producten aan 
beslissers die er toe doen.

Adverteer gratis in 6 (Plus-pakket) of 
12 (Premium-pakket) edities per jaar.

Restpartijen of bedrijfsgoederen over? 
Bereik een select publiek.

Diepgravende interviews en prikke-
lende columns trekken professio-
nals die meer willen weten.

Presenteert u een nieuw product 
of organiseert u een webinar? 
Plaats zelf uw persbericht.

BEDRIJFSNIEUWS

DE BESTE ANALYSES

WARMTE365: DE NIEUWSBRIEF DUURZAAM VERWARMD: DE BEURSCATALOGUS*

GROOT BEREIK

WEKELIJKSE 
NIEUWSBRIEF

DE VIRTUELE VAKBEURS

NIEUWE PRODUCTEN

ADVERTORIALS & BANNERS

HANDELSPLEIN

ADVERTENTIE

OFFICIËLE UITGAVE

BEDRIJFSPROFIEL

Christian Sparborth, Marketing & Communicatie 
+31 (0) 72 572 97 94  /// marketing@warmte365.nl

Geïnteresseerd? 
Neem dan contact met ons op:
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Duurzaam verwarmen, koelen, ventileren en isoleren

Hoe groot kunnen de 
panelen nog worden?
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De drie grootste 
oorzaken van 
microcracks
(en hoe vind je ze?)

Interview:
Wordt Nederland 
een aircoland? 
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Dit is een speciale uitgave van:

Dit is een speciale uitgave van:

Analyse: 
Duurzame
technieken moeten 
meer samewerken 



Warmte365: de harde cijfers
DE NIEUWSBRIEF

CONTENTWEBSITE (ONLINE SINDS JANUARI 2021)

FUNCTIE LEZERS

3 full-time journalisten

20+ hoofdartikelen per maand

27 columnisten

30+ nieuwsberichten per maand

75+ bedrijven

200+ producten

Aantal abonnees: 31.200

Open rate: 48,7%

Unique open rate: 29,3%

Clicks per opens: 22%

Gemiddeld aantal clicks per nieuwsbrief: 3.345

Unieke bezoekers per maand: 40.000 (schatting)

Pageviews per maand: 75.000 (schatting)

Groeipercentage: 15% per maand   

Directeur / DGA

Senior manager
ZZP’er

Technisch medewerker

37%

19%8%

36%

Christian Sparborth, Marketing & Communicatie 
+31 (0) 72 572 97 94  /// marketing@warmte365.nl

Geïnteresseerd? 
Neem dan contact met ons op:



Christian Sparborth, Marketing & Communicatie 
+31 (0) 72 572 97 94  /// marketing@warmte365.nl

Geïnteresseerd? 
Neem dan contact met ons op:

BASIS PLUS PREMIUM
KOSTEN €500 per jaar €3.500 per jaar €6.000 per jaar
DE VIRTUELE VAKBEURS
Opname in bedrijfsregister  

Uw logo uitgelicht in het bedrijfsregister -

Invoegen producten 5 15 50

UPDATES
Nieuwsberichten plaatsen 2 per jaar 15 per jaar 50

Advertenties plaatsen op Handelsplein Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Webinars etc. aankondigen op Kennisplein 2 per jaar 15 per jaar 50

Jaarlijks CEO-interview op site / nieuwsbrief -

Opname in panel warmte-experts - -

ADVERTENTIES
Half-banner op Warmte365 - Inbegrepen (waarde €1.800 per jaar) -

Full banner op Warmte365 - - Inbegrepen (waarde €2.800 per jaar)

Banner in wekelijkse nieuwsbrief - 1 per 4 maanden / 3 edities per jaar 
(waarde €750)

1 per 2 maanden / 6 edities per jaar 
(waarde €1.500)

Advertorial in nieuwsbrief - 1 per 4 maanden / 3 edities per jaar 
(waarde €1.050)

1 per 2 maanden / 6 edities per jaar 
(waarde €2.100)

BEURSCATALOGUS DUURZAAM VERWARMD*
Bedrijfsprofiel in beurscatalogus

Getoonde producten in beurscatalogus 1 2 4

Halve A4-advertentie in beurscatalogus - Inbegrepen (waarde €1.050) -

Volledige A4-advertentie in beurscatalogus - - Inbegrepen (waarde €2.000)

Advertentie dagelijkse beurskrant - - Inbegrepen (waarde €1.000)

Welke weg naar nieuwe leads kiest u?
PRIJZENOVERZICHT

*Exclusief voor deelnemers aan Duurzaam Verwarmd



x

361x150 pixels (Plus-pakket)
750x150 pixels (Premium-pakket)

Max. 40 woorden 
(Nederlands)

750x150 pixels (beide pakketten)

URL voor banner en 
advertorial

Ook uw marketingmateriaal kunt u uploaden via het Warmte365-dashboard.

Bent u op zoek naar custom branding solutions zoals het verbinden van uw merk aan bepaalde onderdelen 
van Warmte365 of een volledig gesponsorde nieuwsbrief? Of heeft u interesse om met uw merk ook fysiek 
zichtbaar te zijn op en rond de beursvloer van Duurzaam Verwarmd? 
Neem dan contact op met marketing@warmte365.nl en vraag naar de mogelijkheden.

210 x 148 mm (BxH) + 3 mm overlap 
(half A4, alleen met Plus-pakket)

210 x 297 mm (BxH)
+ 3mm overlap 

(A4, alleen met Premium Pakket)

Advertentie voor 
beurscatalogus

JPEG of PNG

TXT

JPEG of PNG

TXT

PDF

Banner voor website

Tekst voor advertorial

Banner voor nieuwsbrief

FormaatAfmetingenItem

Een project van 

AANLEVERSPECIFICATIES MARKETINGMATERIAAL

OP MAAT GEMAAKTE PUBLICITEIT

BEHEER ZELF UW WARMTE365
DEELNAME VIA HET EENVOUDIGE DASHBOARD!


