VAKBLAD BOUWEN MET STAAL
MEDIAGEGEVENS 2023
Bouwen met Staal (ver)bindt alle geledingen in de Nederlandse bouw: industrie, handel en toelevering, ontwerp- en adviesbureaus, bouwen constructiebedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen en het onderwijs. Bouwen met Staal stimuleert het gebruik van staal in de
bouw en is de onafhankelijke kennisorganisatie, die alle partijen in de bouw ondersteunt bij het toepassen van staal. Bouwen met Staal
initieert onderzoek voor de kwaliteitsverbetering van stalen bouwproducten en ontwerp- en bouwprocessen met staal en werkt mee aan
de totstandkoming van regelgeving voor staaltoepassingen.
Vakblad
De organisatie Bouwen met Staal geeft het gelijknamige,
onafhankelijke vakblad Bouwen met Staal uit. Dit vakblad
voor de bouw heeft een informatief en voorlichtend
karakter, met als doelgroep constructief en bouwkundig
ontwerpers. Het vakblad wordt aandachtig gelezen door
DMU’s en brengt u indirect in contact met beslissers en
afnemers in de (staal)bouwbranche.
Redactie en Redactieraad
De redactie bestaat uit bouwkundigen en deskundigen uit
het bedrijfsleven, de industrie en de wetenschap. Om op
de hoogte te blijven van de laatste bouwontwikkelingen
én voor een gezonde blik op de praktijk, heeft Bouwen
met Staal een redactieraad. De redactieraad is een
adviesorgaan waarin deskundigen uit het bedrijfsleven,
de bouw en de wetenschap zitting hebben. Deze
combinatie geeft het vakblad een bijzondere voorsprong
en erkenning in de markt.

5.300 betalende abonnees. Dit zijn échte lezers: zij betalen voor het
vakblad om het te mogen lezen. De meeste vakbladen gratis worden
toegestuurd in de hoop dat ze worden gelezen
Lezers: directeuren, (technisch) managers, architecten, constructeurs,
projectleiders, bouwkundig adviseurs, beleidsmedewerkers,
bouwtekenaars, docenten en studenten
Doelgroepen: projectontwikkelaars, landelijke, provinciale en
gemeentelijke overheden, architectenbureaus, aannemers,
ingenieursbureaus, staalconstructiebedrijven, producenten en
toeleveranciers.
66% van de lezers maakt deel uit van het managementteam
78% van de lezers is betrokken bij investeringsbeslissingen
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Verschijning eind feb eind apr mid jun eind aug begin okt mid dec
(*) STAALBOUWDAG SPECIAL (augustus)
De augustuseditie van het vakblad informeert alle potentiele bezoekers
over hetgeen zij kunnen verwachten omtrent het programma, lezingen,
keynotesprekers, ed. Deze special is uitermate geschikt voor standhouders
om hun producten/diensten voorafgaand aan het event onder de aandacht
te brengen.
(**) STAALBOUWDAG BEURSEDITIE (oktober)
De oktobereditie wordt - naast de reguliere 5.300 abonnees - in een extra
verhoogde oplage (1.600 stuks) gedrukt en meegegeven aan alle bezoekers
op de Staalbouwdag.
Meer informatie
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