
 
 
  



 
 

WAT KAN SWZ|MARITIME VOOR U BETEKENEN? 
De combinatie van het vakblad, de website, de nieuwsbrieven en de 
social-media-kanalen maken SWZ|Maritime tot een autoriteit en volwaardig 
gesprekspartner voor professionals in de maritieme en nautische sector. Het 
vakblad geeft op vakkundige en visueel aantrekkelijke wijze inzicht in de actuele 
ontwikkelingen op het gebied van techniek. Techniek is het fundament van 
SWZ|Maritime en loopt als een rode draad door het 
vakblad heen. Daarnaast is ruimte voor een 
algemeen gedeelte met daarin aandacht voor de 
pijlers markt (nationaal en internationaal), mensen, onderwijs, projecten en 
producten. 
 
Doelgroep 
De doelgroep van SWZ|Maritime omvat de gehele 
maritieme sector. SWZ|Maritime wordt verspreid 
onder personen, bedrijven en instellingen die zich 
beroepsmatig bezighouden met de maritieme sector. 
De doelgroep bestaat in het bijzonder uit 
leidinggevenden, constructeurs, zeevarenden, 
studenten maritieme techniek en deskundigen 
op het gebied van de maritieme, nautische en 
offshore- 
techniek. SWZ|Maritime wordt tevens gelezen 
door leden van de KNVTS, Nautilus en de 
NVKK.  
 
Redenen om te adverteren 

1. Vergroot uw naamsbekendheid bij 
vakprofessionals in de maritieme sector. 

2. Bereik maritieme professionals op 
kwalitatief niveau. 

3. Presenteer uw diensten en innovaties aan 
een duidelijke doelgroep.  

4. Werf meer deelnemers voor uw evenement 
en kondig uw workshop of cursus aan.  

5. SWZ biedt multimediale oplossingen om de 
maritieme sector te bereiken. De juiste mix 
van online en offline is daarbij effectief. 

6. SWZ is een multimediaal merk met een 
gemiddeld bereik van 13.500 lezers per editie 
(print) en per maand 3.200 maritieme 
professionals online, waaronder 1.400 
nieuwsbriefabonnees. 



 
 

7. Werven van professionals uit de maritieme sector via 3 kanalen: website, 
nieuwsbrief en vakblad.  

8. Zichtbaar aansluiten bij de actuele thematiek van de doelgroep.  



 
 

SWZ|Maritime | hét vakmedium voor de maritieme sector 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SWZ|Maritime komt elfmaal per jaar uit en is een gewaardeerd 
vakblad in de sector met een hoge betaalde oplage. SWZ|Maritime 
is een vak- 
merk voor professionals die werkzaam zijn in de maritieme en 
nautische sector. Het vakblad geeft op vakkundige en visueel aantrekkelijke wijze inzicht in 
de actuele ontwikkelingen op het gebied van techniek.  
 

Verschijningskalender SWZ|Maritime 2019 
Editi
e 

Thema’s Reserveren Aanleveren Verschijningsdat
um 

1. - 10 januari 15 januari 29 januari
 

2. Openbaar vervoer over 
water 

04 februari 07 februari 22 februari  

3. Brandstoffen 11 maart 14 maart 29 maart 
4. Binnenvaart + Maritime 

Industry 
01 april 08 april 26 april 

5. Nautische regelgeving, 
meteo en arctische 
scheepvaart 

30 april 09 mei 24 mei 

6. Havens 06 juni 13 juni  28 juni 
7/8. Noordelijke scheepsbouw 08 juli 11 juli

 
26 juli 

9. Scheepsbouwtechniek en 
robotisering 

09 september 12 september 27 september 

10. Maritime Awards Gala + 
Europort 

07 oktober 10 oktober 25 oktober 

11. Marine 04 november 07 november
 

22 november 

12. Landenspecial: Japan 02 december 05 december 20 december 
 



 
 

 
 
 
 
 

DE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF 
SWZonline.nl 
SWZonline.nl is de toonaangevende website 
voor de maritieme sector. De geheel 
Engelstalige site bevat dagelijks het laatste 
nieuws, achtergrondinformatie, een 
evenementenagenda, vacatures, een online 
bedrijvengids, filmpjes, fotoboeken, 
geselecteerde SWZ-artikelen en een archief 
dat teruggaat tot 1919. De website biedt u 
extra mogelijkheden om uw bedrijf te profileren 
in de maritieme sector. 
 

 
 
 
Facts SWZonline.nl 

● 2.000 unieke bezoekers en 4.000 pageviews per maand. 
● Vind uw nieuwe medewerkers door een vacature op de website te plaatsen. 
● Digitale bladerversie beschikbaar exclusief voor abonnees. 
● Digitaal archief met alle jaargangen van SWZ|Maritime en zijn voorgangers dat 

teruggaat tot 1919, exclusief voor abonnees. 
● Breid uw online aandacht uit met een banner, advertorial of minisite: een eigen 

website binnen de omgeving van SWZ|Maritime, geoptimaliseerd voor Google.  
 
SWZ Newsletter 
De digitale nieuwsbrief informeert de lezer over het 
laatste nieuws in de maritieme sector. De nieuwsbrief 
van SWZ|Maritime is gekoppeld aan www.swzonline.nl. 
Een banner of advertorial in de nieuwsbrief biedt u 
extra exposure bij uw doelgroep. Ook kunnen wij onze 
social-mediakanalen voor u aanwenden. 
  
Neem voor de exacte mogelijkheden 
contact op met uw media-adviseur. 
 

http://www.swzonline.nl/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE TARIEVEN 
 

MAGAZINE 
Formaten 
1/1            225 x 297 mm 
1/1 pagina aflopend           231 x 303 mm  
 
Zetspiegel Staand Liggend 
1/1 pagina 195 x 255 mm - 
1/2 pagina   95 x 255 mm 195 x 125 mm 
1/4 pagina   95 x 125 mm 195 x 60 mm 
 
Advertentietarieven SWZ|Maritime (in 
euro’s) 
Full colour  
1/1 pagina        € 3180 
1/2 pagina        € 1800 
1/4 pagina        €  980 
 
Adverteren in het brancheregister      € 
1335 
(logo, profiel en contactgegevens)  
Heel het jaar zichtbaar met een vermelding 
onder categorie naar keuze, in print en 
online 

 
Meehechters/bijsluiters                        op 
aanvraag 
■ papiergrammage min. 80 gr/m2 
■ plaatsing in het blad in overleg 
■ formaat en uitvoering in overeenstemming 
   met het vooraf ingestuurde model 

■ benodigde oplage: gedrukte oplage + 3% 
 
Overige opties 
Opplakker + 1/1 advertentie               op 
aanvraag  
(bv. voor directe respons op uw actie)

 
Uitklapbare cover                             op 
aanvraag 
(bv. voor het plaatsen van de jaarkalender 
van uw organisatie)  
Advertorial                   op aanvraag 
(bv. om uw (nieuwe) product of dienst  
in een redactioneel stuk te behandelen) 
Katern                                            op 
aanvrag 
(2 pagina’s dubbel bedrukt, bv. voor het 
vieren van uw jubileum)  
 
WEBSITE 
Banners           Formaat                 Tarief  
Duur 
Full banner      468 x 60 px          € 700 
1 maand 
Advertorial       +/- 250 woorden    € 650 
Expertblog (branded content)        op 
aanvraag        1 maand 
Whitepaper             op aanvraag        1 
maand 



 
 

Mini-site             € 300  
1 jaar  
Rich media bannering             op 
aanvraag 
 
Vacature op website + nieuwsbrief € 435 

   1 maand 
Vacaturepakket 1             € 3520  
1 maand 
(1/1 pg in SWZ|Maritime, plaatsing online 
en in nieuwsbrief) 
Vacaturepakket 2             € 2260  
1 maand 
(1/2 pg in SWZ|Maritime, plaatsing online 
en in nieuwsbrief) 
 
Dossierlink             € 950 
De SWZ-website beschikt over een aantal 
dossiers gekoppeld aan actuele 
onderwerpen. Het is mogelijk uw bedrijf te 
profileren bij een van deze dossiers. 
 
NIEUWSBRIEF (wekelijks) 
Banners           Formaat                 Tarief  
Duur  

Full banner      468 x 60 px          € 515  
1 maand 
Advertorial       245 karakters/logo € 175  

            eenmalig  
 
Product/bedrijf van de maand       op 
aanvraag  
Sponsored mailing              op 
aanvraag 
(50% redactioneel en 50% uw content) 
 
Partner mailing              op aanvraag 
(100% uw content) 
 
Neem voor aanleverformaten contact op 
met onze afdeling Orderbegeleiding.  
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
Aanleveren advertentiemateriaal en banners 
Wij ontvangen uw materiaal, door u gemaakt als certified pdf-document, uiterlijk op de 
aangegeven aanleverdata. Het aanleveradres voor uw materiaal is traffic@promedia.nl, 
o.v.v. SWZ|Maritime en het editienummer. Voor niet-gereed materiaal worden technische 
kosten berekend.  
 
Voor vragen over het materiaal kunt u contact opnemen met de afdeling Orderbegeleiding, 
telefoon (0570) 581 003. 
Aanleverdata banners in overleg met uw media-adviseur. Aanleveren meehechters en 
bijsluiters in overleg met onze orderafdeling. Voor gegevens, zie hierboven. 
 

Meer weten? 
Neem contact op met onze media-adviseur:  

▪ Jeroen Beekenkamp | 0639186303  | jeroen.beekenkamp@promedia.nl  
 
 

mailto:traffic@promedia.nl
mailto:jeroen.beekenkamp@promedia.nl


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


