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e-totaal is niet meer weg te denken binnen de engineering branche. Het mediamerk e-totaal staat voor een 
hoge redactionele kwaliteit, is onafhankelijk in haar informatieverstrekking en heeft altijd de engineer voor 
ogen als doel voor haar berichtgeving. e-totaal biedt uitzicht, overzicht en doorzicht op de markt. Dit ver-
klaart dan ook de hoge waardering van onze abonnees.

e-totaal richt zich op een onafhankelijke manier op de volle breedte van de vakgebieden elektronica, elektro-
techniek, industriële automatisering en energietechniek. Alles waar het hier om draait komt aan bod. Uiter-
aard zonder de inhoudelijkheid uit het oog te verliezen. e-totaal zoekt, bewerkt, bundelt en ontsluit deze rele-
vante informatie en maakt het zo via onze verschillende mediavormen toegankelijk voor duizenden engineers. 

Centraal staan nieuwe producten, nieuwe technieken, marktontwikkelingen, branche nieuws, regelgevingen, 
applicatieverhalen, opinies, een uitgebreide agenda etc. Precies die informatie waar de lezer van vandaag de 
meeste interesse in heeft. Zo wordt e-totaal geraadpleegd voor de aanschaf van producten, om op de hoogte te 
blijven van de laatste technologische ontwikkelingen en innovaties en het vinden van oplossingen. ‘Hoe werkt 
het en hoe haalt de lezer hier voordeel uit?’ 
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Uw boodschap 
in het hart van de techniek!

Interessegebieden 
e-totaal lezers
• besturingscomponenten
• besturingstechniek
• computertechniek/boards
•  datacommunicatie
• elektronica componenten
• elektronica ontwerptechnieken
• elektronica ontwikkeling en productie
• ingebedde systemen
• EMC/ESD
• halfgeleidertechnologie
• industriële netwerken
• meet- en regeltechniek
• meetmethoden
• ontwikkelmethoden/tools
• procesautomatisering
• software engineering/programmeren
• productieautomatisering
• industriële installaties
• veldinstrumentatie
• regelapparatuur
• testapparatuur
• bussystemen en data acquisitie
• aandrijfsystemen / motion control
•  componenten voor machine-            

automatisering
• software voor machineautomatisering
•   industriële systeemintegratie en 

engineering
• beeldverwerking/dataverwerking
• sensoren en sensorsystemen
• onderhoud
• microcontrollers
• energietechniek
 

Functie e-totaal lezer 

• meet- en regeltechnici
• (hoofden) technische dienst
• engineers
• elektronica- en softwareontwerpers
• elektronici
• automatiseringstechnici
• elektrotechnici
• industriële installateurs
• oem-ers
• directeur / eigenaar
• sales engineers
• systeemintegratoren
• technisch managers
• software en hardware engineers
• projectleiders
• (hoofd) ontwikkelaars
• aandrijftechnici
• constructeurs
• machinebouwers
 

Waar wordt e-totaal gelezen?

• olie- en gasindustrie
• procesindustrie
• energieproductie en -distributie
• machine- en apparatenbouw
•  chemische- en petrochemische 

industrie
• farmaceutische industrie
•  voedings- en genotsmiddelen-           

industrie
• papier- en verpakkingsindustrie
• elektrotechnische industrie
• elektronica industrie
• paneelbouw
• service- en reparatiebedrijven
• metaalindustrie
• defensie
• tele- en datacommunicatiebedrijven
• transportmiddelenindustrie
• assemblage industrie
• grafische industrie
• medische industrie
• maritieme industrie
• advies- en ingenieursbureaus
• productie meet- en regelapparatuur
• verpakkingsindustrie
 

Uw doelgroep, ónze lezers

úw doelgroep, ónze lezers



úw doelgroep, ónze lezers
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Met de combinatie van 10 magazines, 46 email nieuwsbrieven en de dagelijks ge-update website, 
kunnen wij u tal van communicatiemogelijkheden bieden

 om (potentiële) klanten met uw producten en diensten in contact te brengen.  

Vakblad e-totaal Website
etotaal.nl 

Wekelijkse
e-mail nieuwsbrief

e-totaal is een krachtig medium dat u met de grootste groep engineers in de 
Benelux in contact brengt. Wat ook uw doelstellingen zijn, met ons cross mediale 
platform kunnen wij u tal van communicatie-mogelijkheden bieden om (potentiële) 
klanten met uw producten en diensten in contact te brengen. 
Print, online of integreer print en online. 24 Uur per dag, 365 dagen per jaar. 

Word top of mind bij onze lezers

e-totaal is een onafhankelijk, multi mediaal platform, dat behoort tot de belangrijkste informatiebronnen 
voor de professionele engineer. De lezers van e-totaal worden via diverse kanalen bediend. Het volledige 
multimediale portfolio van e-totaal bestaat uit:



Onderscheidend bladconcept
e-totaal is een bijzonder, opvallend en overzichtelijk vakblad met een onderscheidend 
bladconcept dat inmiddels volop leeft bij uw doelgroep. Door het opvallende A3 formaat 
heeft het een grote attentiewaarde met maximale exposure voor uw merk en onder-
scheidt het zich van de gangbare A4 bladen. Ook wordt uw advertentie veelal omgeven 
door redactionele stukken wat extra attentiewaarde geeft als de lezer deze artikelen 
“scant”.

Als bereikcijfers u overtuigen: e-totaal heeft  veruit het hoogste bereik van alle gere-
lateerde vakbladen in de Benelux. Zo krijgt u de grootste groep engineers en beslis-
sers op een presenteerblaadje! 

Adverteren
Adverteren in e-totaal is de kortste weg naar ruim 43.000 engineers. e-totaal wordt 
gericht verspreid aan een geselecteerd bestand van 12.200 abonnees in Nederland en 
Belgie. Met gemiddeld 2,5 meelezers krijgt u als adverteerder een blad in handen waar-
mee u in 1 klap onze ruim 43.000 lezers bereikt. e-totaal is hiermee het meest gelezen 
vakblad met het hoogste bereik in haar marktgebied.  
 
Rubriek Uitgelicht
Prominent, multimediaal aanwezig in alle mediavormen
Wilt u een bepaald nieuw product extra aandacht geven dan bieden wij u de unieke mo-
gelijkheid dit te doen in de rubriek ´uitgelicht` van het vakblad, de website en de nieuws-
brief. Uw, door onze redactie bewerkte bericht krijgt de volle aandacht via onze verschil-
lende mediavormen: 
  full colour blok op de voorpagina van het e-totaal magazine
   uitgebreide productomschrijving van maximaal 1/2 pagina A3 binnen in het magazine
   een maand lang prominent op de homepagina www.etotaal.nl + doorlink naar pagina 
met uitgebreide informatie.

   na deze maand blijft uw bericht vermeld bij uw eigen bedrijfsgegevens op etotaal.nl
   1 maal opvallende vermelding op de e-totaal nieuwsbrief

Tarief € 995,-

Adverteren in Full Colour
A4  1x  3x  5x  10x
1/1 A4 e	1.650 e	1.490 e	1.270 e	1.150
1/2 A4 e	 950 e	 880 e	 790 e	 720
1/4 A4 e	 550 e	 520 e	 490 e	 450
1/8 A4 e	 350 e	 320 e	 290 e	 250

A3  1x  3x  5x  10x
1/1 A3 e	1.975 e	1.780 e	1.650 e	1.590
1/2 A3 e	1.150 e	1.050 e	 995 e	 920
1/4 A3 e	 790 e	 720 e	 680 e	 590
1/8 A3 e	 490 e	 450 e	 390 e	 350

Bijsluiter/meehechter  op aanvraag
Technische specificaties  op aanvraag

e-totaal verschijnt 10x per jaar.
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e-totaal is uitgegroeid tot een toonaangevend vakblad. Ook in het vakblad 
staan nieuwe producten, branche nieuws en nieuwe technieken centraal. 
Geen lange, droge maar korte bondige artikelen. Kort, krachtig en kernach-
tig. Ook treft u er applicatiegerichte artikelen aan. Geschreven door en voor 
technici, mensen die weten waar ze het over hebben. Dat is de informatie 
waarop uw doelgroep zit te wachten. 

Advertorial/techvertorial
e-totaal biedt onafhankelijke informatie 
aan technici en engineers. Aanvullend 
hierop biedt e-totaal de mogelijkheid om 
met een eigen full colour presentatie de 
lezers uitgebreid te informeren op een 
manier die men zelf wil. Dit kan gaan over 
uw bedrijfsactiviteiten of over een bepaald 
product dat u uitgebreid in de schijnwer-
pers wilt zetten. U kunt het artikel zelf 
schrijven of u kunt het laten schrijven door 
een van onze ervaren redacteuren. Dit is 
tegen meerprijs. U ontvangt de pdf van het 
artikel voor eigen gebruik. Naast publica-
tie in het vakblad, zal de advertorial een 
jaar op de homepagina van etotaal.nl te 
zien zijn en vermeld worden bij uw eigen 
bedrijfsgegevens op etotaal.nl. Ook zal 
de advertotial 1 maal opvallend vermeld 
worden op de nieuwsbrief.

1/2 pagina A3 full colour € 1.150,-
1/1 pagina A3 full colour € 1.950,-
2/1 pagina A3 full colour € 2.650,

Bijsluiter/meehechter/meedrukker 
Op aanvraag.

Het vakblad e-totaal úw doelgroep, ónze lezers



Advertentieformaten
Bladspiegel: 297 mm breed x 420 mm hoog  
Zetspiegel: 267 mm breed x 390 mm hoog

1/1 A3  267 mm x 390 mm  1/1 A4 199 mm x 282 mm
1/2 A3 liggend 267 mm x 193 mm  1/2 A4 liggend 199 mm x 139 mm
1/2 A3 staand 131 mm x 390 mm  1/2 A4 staand   97 mm x 282 mm
1/4 A3 liggend 267 mm x   94 mm  1/4 A4 liggend 199 mm x   67 mm 
1/4 A3 staand 131 mm x 193 mm  1/4 A4 staand   97 mm x 139 mm
1/8 A3 liggend 267 mm x   45 mm  1/8 A4 liggend 199 mm x   31 mm
1/8 A3 staand 131 mm x   94 mm  1/8 A4 staand   97 mm x   67 mm

Verschijningstabel
  deadline     
  aanleveren verschijnings- thema/
uitgave materiaal datum special katern
Nr. 1/2 26-01-2017 14-02-2017
Nr. 3 23-02-2017 14-03-2017  energie en engineering
Nr. 4 23-03-2017 11-04-2017
Nr. 5 27-04-2017 16-05-2017 Special Beurs E&A 2017 energie en engineering
Nr. 6 25-05-2017 13-06-2017
Nr. 7/8 22-06-2017 11-07-2017
Nr. 9 29-08-2017 15-09-2017 Special Beurs Elektrotechniek 2017 energie en engineering
Nr. 10 21-09-2017 10-10-2017
Nr. 11 26-10-2017 14-11-2017  energie en engineering
Nr. 12 21-11-2017 08-12-2017

Advertentiemateriaal: 
Het advertentiemateriaal ontvangen wij 
bij voorkeur als certified PDF.

*  In het katern energie en engineering wordt bericht over componenten, producten, processen, systemen en technieken die beschikbaar zijn en 
bijdragen aan energiezuinige, energiebesparende en rendementverbeterende oplossingen voor de industrie en de installatiebranche, alsook 
over innovatieve mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie.

5

Het vakblad e-totaal úw doelgroep, ónze lezers



De technologische innovaties zijn bijna niet bij te houden. Daarom geeft de website  dagelijks het laatste nieuws 
over marktontwikkelingen, nieuwe producten die zeer eenvoudig te vinden zijn door een onderverdeling in een 
aantal rubrieken en subrubrieken, technische ontwikkelingen, achtergrondartikelen, colums/opinies, agenda, 
dossiers en allerhande leveranciersinformatie. 

Bannerposities + tarieven 
Afwijkende bannerformaten op aanvraag

Alleen de door onze eigen redactie goedgekeurde en bewerkte/geschreven berichten 
worden gepubliceerd. Derden kunnen geen informatie op de website plaatsen. Hiermee 
staat etotaal.nl garant voor kwaliteit en vele duizenden bezoekers per week. En deze 
bezoekers zijn ook op zoek naar informatie over uw bedrijf. Hiervan kan uw bedrijf 
profiteren. Bijvoorbeeld door het plaatsen van opvallende banners, een uitgebreide 
minisite of vermeldingen in het leveranciersoverzicht.  

Profilering door bannering
U kunt uw bedrijf of producten onder de aandacht brengen van de duizenden bezoekers 
van de website door middel van opvallende banners. Heeft u zelf geen mogelijkheden om 
materiaal voor banners te maken dan kunnen wij u helpen met de ontwikkeling hiervan.

Minisite / bedrijf in beeld
Met een minisite krijgt u uw eigen site binnen de website etotaal.nl. Hiermee kunt u 
uw bedrijf uitgebreid in beeld brengen bij de bezoekers van etotaal.nl. Presenteer uw 
producten, diensten, video’s etc.. U geeft aan wat u wilt en wij bouwen de site voor u. 
Om uw minisite extra onder de aandacht te brengen van onze bezoekers wordt op 
alle pagina’s van etotaal.nl uw logo met korte tekst geplaatst. Vanaf hier kan men 
doorklikken naar uw minisite.
Kosten voor uw minisite, inclusief ontwerp en bouw € 295,- per maand. Looptijd 1 jaar. 

Sponsored content
• Rubriek Uitgelicht
    Prominent aanwezig in alle mediavormen. Zie omschrijving op pagina 4
• Advertorial / white papers
    Uw boodschap in uw eigen bewoording opvallend vermeld op alle pagina’s van etotaal.nl. 
   Inclusief 1 foto en hyperlink naar een landingspagina of downloadpagina.

Vacatures
Uw vacature maximaal 2 maanden op etotaal.nl en 2 maal op de wekelijkse e-mail 
nieuwsbrief.
Kosten € 195,- 

Leveranciersgids
Een belangrijke pijler van de website is 
de leveranciersgids. Hier vindt men een 
uitgebreid overzicht van leveranciers in 
de markt in Nederland en Belgie. Deze 
honderden bedrijven kunnen snel ge-
vonden worden via het handige zoeksys-
teem. Bezoekers kunnen 24 uur per dag, 
365 dagen per jaar actuele gegevens 
zoeken en raadplegen over leveranciers. 
Over u! Opname in de leveranciersgids 
is gratis.

Extra opvallen!
Om extra op te vallen en meer bezoe-
kers naar uw eigen site te genereren 
zijn er extra mogelijkheden om, naast 
uw standaard bedrijfsgegevens, u te 
onderscheiden:

Pakket extra vermeldingen
- bedrijfsprofiel. Max 700 lettertekens
- full colour logo bij uw bedrijfgegevens
Kosten  € 295,- per jaar
 
Tarieven gelden voor een jaarabonne-
ment. Dit wordt automatisch verlengd 
tenzij u 2 maanden voor het eind van de 
looptijd opzegt. 

Voor interessante staffelkortingen en een voorstel op maat: bel Martin de Boer: 0570-657572, m.deboer@etotaal.nl

Leaderbord 728 x 90 px
e 375,- per maand

Roulerende Rectangle
300 x 250 px 

e 375,- per maand

Full banner 468 x 60 px
e 195,- per maand

Button 120 x 90 px
e 75,- per maand

Logolink met bedrijfsnaam 
en 25 leestekens

e 175,- per maand

Uitgelicht 
e 995,- (zie omschrijving 

pagina 4)

Vacatures 
e 195,-
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Advertorial / white papers
e 375,- per maand

foto en max. 400 leestekens

Vaste Rectangle 
300 x 250 px 

e 795,- per maand

De website etotaal.nl úw doelgroep, ónze lezers



Full banner of button
Plaats uw banner op een prominente positie in deze nieuwsbrief. 
Zo komt uw boodschap direct in de mailbox bij klanten en pros-
pects. 

Sponsored content
• Advertorial / advertorial XL / white paper
   Max 200 leestekens en 1 afbeelding (XL max 300 leestekens)
    Met een advertorial of white paper kunt u uw boodschap kort en 

bondig onder de aandacht brengen.
• Rubriek Uitgelicht
   Prominent aanwezig op alle mediavormen
   Zie omschrijving op pagina 4.

Partnermail
Met een partnermailing wordt uw uitgebreide boodschap onder-
deel van de reguliere e-totaal nieuwsbrief. 50% van deze nieuws-
brief kunt u met uw eigen boodschap invullen. Deze 50% bestaan 
uit max. 10 onderdelen. Deze onderdelen zijn redactionele 
berichten + foto en banners. In overleg zullen we de nieuwsbrief 
naar uw voorkeuren invullen. Er worden geen banners van andere 
bedrijven geplaatst.
De partner nieuwsbrief krijgt de look & feel van de e-totaal 
nieuwsbrief en wordt naar het gehele abonneebestand gestuurd.
Tarief € 1.495,- 

Vacatures
Uw vacature maximaal 2 maanden op etotaal.nl en 2 maal op 
de wekelijkse e-mail nieuwsbrief.
Tarief € 195,-

Naast de informatie in het vakblad en op de website houdt 
e-totaal uw doelgroep wekelijks op de hoogte van het actuele 
nieuws door de e-mail nieuwsbrief. Elke week stelt de redactie 
van e-totaal  een nieuwsbrief samen met nieuwe producten, de 
laatste ontwikkelingen uit de markt, vacatures een agenda etc.

Uitgelicht e 995,- (zie omschrijving pagina 4)

Full banner 468 x 60 px e 175,-

Advertorial e 175,-

Advertorial XL / white paper e 275,-

Vacatures

Button 200 x 100 px e 125,-

Button 200 x 200 px e 190,-

De e-totaal nieuwsbrief is hét perfecte platform om uw producten en 
diensten te presenteren. Via de e-mail nieuwsbrief kunt u uw bedrijf of 
producten onder de aandacht brengen van duizenden engineers. Dit kan via 
een full banner, button of advertorial. Zo komt uw boodschap direct in de 
mailbox bij klanten en prospects.
 
De nieuwsbrief heeft ruim 11.000 abonnees.

Heeft u zelf geen mogelijkheden om materiaal voor banners te maken, 
dan kunnen wij u helpen met de ontwikkeling hiervan. 
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Voor interessante staffelkortingen en een voorstel op maat: bel Martin de Boer: 0570-657572, m.deboer@etotaal.nl

De e-mail nieuwsbrief úw doelgroep, ónze lezers



Titel:  e-totaal

Ondertitel:  informatiebron voor professionals in Elektronica, 
 Elektrotechniek en Engineering 

Uitgegeven door:  NHU media, Postbus 2175, 7420 AD Deventer.
 Tel. 0570-657572

Uitgever:  Martin de Boer

Hoofdredacteur: Ewout de Ruiter

Redactie-adres:  NHU media, Redactie e-totaal, redactie@etotaal.nl

Advertenties:  Martin de Boer, tel. 0570-657572, m.deboer@etotaal.nl

Verschijningsfrequentie:  10x per jaar

Oplage:    12.100 (gewogen gemiddelde 2016)
 e-totaal is aangesloten bij HOI-print. Voor de meest 
 actuele oplagegegevens verwijzen we u naar de  
 HOI-website (www.hoi-online.nl)

Annuleringstermijn:  3 weken voor verschijning
 
Leveringsvoorwaarden:  Conform de Regelen van het Advertentiewezen

Redactionele informatie

e-totaal is een onafhankelijke informatiebron voor functionarissen die in hun beroepsuitoefening te maken hebben met producten 
en diensten op het gebied van elektronica, elektrotechniek, industriële automatisering en energietechniek. e-totaal biedt haar lezers 
op een toegankelijke wijze, korte, actuele berichtgeving over o.a. producten, diensten, en markt- en technische ontwikkelingen. Ook 
applicatie artikelen geschreven door en voor technici in de industrie, gerichte interviews en bedrijfsreportages komen aan bod.

Algemene informatie e-totaal

 e-totaal is een uitgave van NHU media
 Meer informatie: Martin de Boer, 0570-657 572, m.deboer@etotaal.nl

adverteerders informatie     2017
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