


Speciale extra editie Aandrijftechniek: 

De elektromotor
Technologie, trends & toekomst

De elektromotor bestaat 200 jaar. Deze 
belangrijke technische ontwikkeling is voor het 
team van Aandrijftechniek reden om de 
elektromotor op een voetstuk te zetten.         
Dat gaan we doen door er een speciale editie 
aan te wijden.

Een stukje geschiedenis
Zoals gezegd, 2021 is het jaar waarin de 
elektromotor 200 jaar bestaat. In 1821 was het 
de Britse wetenschapper Michael Faraday die 
elektrische energie omzette in mechanische 
energie door middel van elektromagnetisme. Op 
deze beweging werd het principe van de 
elektromotor gebaseerd. Daarna 
experimenteerden William Sturgeon (eerste 
commuterende gelijkstroommotor), Thomas 
Davenport (verbeterde gelijkstroommotor), 
Hippolyte Fontaine en Zénobe Gramme 
(moderne gelijkstroommotor) en Nikola Tesla 
(inductiemotor) eveneens en maakten er 
werkbare elektromotoren van. 
En nu, 200 jaar na die eenvoudige, maar 
belangrijke ontdekking van Faraday, komt de 
ontwikkeling van de elektromotor pas in een 
echte ‘stroom’-versnelling. 
Dat is geen wonder, want het is immers een 
prachtig stuk technisch vernuft, dat we 
tegenwoordig in heel veel industriële én 
consumententoepassingen terugzien. 
Elektromotoren zijn efficiënt, stil, krachtig en 
gaan steeds zuiniger met energie om.

Hoe ziet ‘De elektromotor’ eruit?
De speciale editie ‘De elektromotor’ wordt een 
eenmalig extra magazine boordevol goede 
artikelen over allerlei soorten elektromotoren 
en hun toepassingen. Dit alles uiteraard met 
‘passion for technology’!
We benaderen hiervoor (nagenoeg) alle 
leveranciers in Nederland en deels in België die 
elektromotoren leveren maar ook degenen die 
de componenten leveren die daarbij horen. 
Denk hierbij aan frequentieregelaars, 
softstarters, koppelingen, remmen, encoders en 
tandwielkasten. Want elke elektromotor in een 
aandrijving heeft zijn eigen specifieke toepassing 
of verhaal. 

De oplage
Van ‘De elektromotor’ worden 15.000 
exemplaren verspreid. Het magazine gaat mee 
met de gehele oplage van Aandrijftechniek en 
PompNL.
Verder naar alle betalende abonnees van de 
vakbladen Bulk, Metaal Magazine, De Molenaar 
en Recycling Magazine Benelux. Kortom: een 
groot bereik voor een geïnteresseerde 
doelgroep! 
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Mogelijkheden voor uw bedrijf
Voor uw bedrijf is ‘De elektromotor’ een unieke 
gelegenheid om extra aandacht te genereren 
door de hoge oplage en het grote en gerichte 
bereik. Dat kan door middel van een advertentie 
of redactioneel artikel. Een logo met de naw-
gegevens van uw bedrijf in het 
leveranciersoverzicht is ook mogelijk, evenals 
een combinatie van bovenstaande.

De opties en tarieven

Redactioneel 

*Deze prijs is gebaseerd op een aangeleverd artikel 
dat door onze redactie geredigeerd en opgemaakt 
wordt. Wilt u dat wij het artikel schrijven dan 
berekenen we hier € 200,- per pagina extra voor.

Adverteren

NB Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW
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Data
Verschijndata: van 14 september tot 
12 oktober 2021 
Deadline reserveren advertenties: 12 augustus
Deadline aanleveren advertentiemateriaal:
17 augustus a.s. 
Deadline redactioneel artikel: dinsdag 10 augustus. 
Hierover graag tijdig contact met het team van 
Aandrijftechniek.

Soort uiting Tarief

2 pag. + vermelding leveranciersoverzicht € 2.495,- * 

1 pag. + vermelding leveranciersoverzicht € 1.595,- * 

Voor een groter redactioneel artikel: neemt u a.u.b. 
contact op met het team van Aandrijftechniek 

Full colour Tarief

1/1 pagina € 2.150,-

1/2 pagina € 1.450,-

Logo en naw-gegevens in leveranciers-
overzicht € 495,-
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Week van de elektromotor
Behalve de speciale editie in print ‘De 
elektromotor’ zet Aandrijftechniek de 
elektromotor nog extra in het zonnetje door 
middel van de ‘Week van de elektromotor’. 

Deze week vindt plaats van 1 tot en met 5 
november en ziet er (onder voorbehoud) als 
volgt uit: 
Maandag 1 november: verzenden nieuwsbrief 
met innovatieve toepassingen van de 
elektromotor.
Dinsdag 2 november: het online event Nationale 
Aandrijftechniek Dag met als thema de 
elektromotor.
Woensdag 3 november: verzenden (product+) 
nieuwsbrief naar de ± 6.000 
nieuwsbriefabonnees van Aandrijftechniek en 
PompNL met als thema: elektromotor en 
toepassingen.
Donderdag 4 november: TV-uitzending met 
daarin een compilatie van opgenomen video’s 
van toeleveranciers en gebruikers van 
elektromotoren.
Vrijdag 5 november: verzending nieuwsbrief met 
highlights van afgelopen week.

In deze ‘Week van de elektromotor’ kunt u uw 
bedrijf/product online of door middel van beeld 
en geluid onder de aandacht 
brengen/profileren. Wilt u weten welke media-
mix voor u het meest geschikt is? Neemt u 
daarvoor contact op met het team van 
Aandrijftechniek.

Contact met het team van Aandrijftechniek 
Heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw 
bedrijf/product in de speciale editie ‘De 
elektromotor’ of tijdens de ‘Week van de 
elektromotor’? Neemt u dan contact met het 
team van Aandrijftechniek:

Paul Quaedvlieg                    Vincent Hermans
Hoofdredacteur                     Accountmanager
M 06 24 717 954                   M 06 55 689 962
E p.quaedvlieg@eisma.nl E v.hermans@eisma.nl


