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Vastgoed staat niet stil



Introductie

Wij zijn hét nieuws- en informatieplatform voor alle technisch 
vastgoed professionals. Wij voorzien onze doelgroep van 
actueel nieuws, belangrijke reportages, waardevolle product- 
en vakinformatie en werken daarin nauw samen met bedrijven 
die vooroplopen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. 

Elke dag vinden technisch vastgoed professionals en 
vastgoed eigenaren op ons platform kwalitatief hoogwaardige 
content uit de sector. Er worden unieke gebouwen, projecten 
en vacatures getoond. Relevante content voor u geschreven 
door een vakkundige redactie.
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OGwijzer.nl OG Wijzer Nieuwsbrief

OG Wijzer Magazine

OG Wijzer Jobs

OG Wijzer Rekentools OG Wijzer Events 

Door te kiezen voor OG Wijzer komt u gegarandeerd onder 
de aandacht bij relevante technisch vastgoed professionals 
en vastgoedeigenaren.



OG Wijzer werkt samen met technisch vastgoed professionals en stakeholders die vooroplopen op het 
gebied van duurzaamheid en innovaties. Wij bereiken:

Onderstaande (en nog 2000+) organisaties maken gebruik van ons platform.

Commercieel                  

Onderwijs                

Overheid                  

Woningcorporaties      

Zorg                            

• Technisch managers / beheerders
• Opzichters
• Property managers
• Projectmanagement bureaus
• Facilitair managers
• Contractmanagers
• Woningcorporaties

• Asset managers
• Het Rijksvastgoedbedrijf
• Strategische beleidsmedewerkers
• Vastgoedeigenaar
• Architect
• Installateur
• Inspecteur

OG Wijzer is in beeld bij deze organisaties
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Uit welke vastgoedsegmenten komen onze bezoekers?

51%

9%

22%

10%

8%



De website van OG Wijzer 
is opgebouwd uit de 
volgende onderdelen:

OGWijzer.nl03

Premium artikelen en banners
Op OGWijzer.nl lezen technisch vastgoed professionals 
dagelijks het belangrijkste nieuws en relevante artikelen over 
technisch beheer en onderhoud van vastgoed.

Onze focuspunten liggen bij bouw, innovatie, duurzaamheid, 
energie, techniek, wet- en regelgeving, achtergrond en opinie.

Premium artikelen
Naast onze redactionele content kunt u de voordelen van 
een product of project onder de aandacht brengen met een 
premium artikel. Het artikel wordt als nieuwsitem gepubliceerd 
op OGWijzer.nl en verschijnt ook in de OG Wijzer nieuwsbrief. 

Display advertenties
We bieden opvallende bannerposities aan op de website en in 
de OG Wijzer Nieuwsbrief. Een aantrekkelijke en opvallende 
display advertentie roept binnen één muisklik op tot interactie 
met de doelgroep.

OG Bedrijvenwijzer
Naast de dagelijkse nieuwsvoorziening beschikt OGWijzer.nl 
over een uitgebreid bedrijvenoverzicht, de OG Bedrijvenwijzer.

De OG Bedrijvenwijzer geeft een gecategoriseerd overzicht 
per vakgebied weer van dienstverleners en (toe)leveranciers. 
Stuk voor stuk professionele partners die van pas kunnen 
komen bij het technisch beheer en onderhoud van vastgoed. 
Deze bedrijven presenteren zich via een OG Wijzer 
Bedrijfspresentatie.

OG Wijzer Bedrijfspresentatie
-  Een uitgebreide bedrijfspresentatie die door u zelf is aan te 

passen
-  Onderverdeling in vakgebieden naar keuze
-  Standaard twee projecten om via tekst, beeld en video uit 

te lichten in uw bedrijfspresentatie (optioneel uit te breiden 
naar een premium artikel)

-  Ongelimiteerd diensten en producten via tekst, beeld en 
video uitlichten in uw bedrijfspresentatie 

-  Automatische koppeling van deze diensten en producten 
naar de OG Wijzer Productenwijzer
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OG Wijzer Jobs
Wilt u uw vacature bij de juiste professionals kenbaar maken? 
Deel uw vacature dan via OG Jobs. 

De écht goede vastgoed professionals zijn niet heel gemak-
kelijk te bereiken via de reguliere vacaturewebsites, vaak 
omdat zij niet proactief op zoek zijn naar een nieuwe baan. 

OG Wijzer Job
Via OGWijzer.nl bereikt u deze bouwprofessionals juist. Uw 
vacature wordt een maand lang uitgelicht op onze website 
geplaatst en verschijnt in diezelfde maand minimaal twee  
keer in onze nieuwsbrief.

OG Wijzer Rekentools (leadgeneratie)
Ook kunnen technisch vastgoed professionals via overzich- 
telijke en transparante rekentools eenvoudig vastgoed-
calculaties maken om inzicht te krijgen in vastgoedkosten.

Ruim de helft van onze klanten geeft aan dat leadgeneratie  
een belangrijke focus heeft in 2020. Met behulp van onze  
online rekentools bieden wij een snelle en betrouwbare 
oplossing bij het bepalen van de servicekosten en het 
berekenen van planmatig onderhoud. 

Wij bieden de juiste oplossing op het juiste moment in 
de customer journey. U kunt daar als leverancier van 
meeprofiteren. Met de OG Wijzer Rekentools genereren wij 
kwalitatieve leads waar uw salesafdeling direct mee aan de 
slag kan. 

Deelnemen in een OG Wijzer Rekentool en meer leads ont-
vangen? Wij informeren u graag naar de mogelijkheden.

OG Productenwijzer
Voor projecten waar technisch vastgoed professionals aan 
werken kunnen zij zich via de OG Productenwijzer oriënteren 
naar geschikte diensten en producten. 
Deze diensten en producten kunnen kosteloos worden 
toegevoegd in een OG Wijzer Bedrijfspresentatie en worden 
tevens automatisch gekoppeld in de OG Productenwijzer.

OG Wijzer nieuwsbrief
OG Wijzer verspreidt wekelijks nieuws over bouw, innovatie, 
duurzaamheid, energie, techniek, wet- en regelgeving, 
achtergrond en opinie. De nieuwsbrief geeft een overzicht 
van onze artikelen, belangrijke reportages, en waardevolle 
product- en vakinformatie.



Nederland staat voor één van de grootste opgaven ooit. Om 
een toekomstbestendig gebouwde omgeving te creëren, moet 
de vastgoedwereld zichzelf opnieuw uitvinden. Hoe zorgen we 
samen voor een gebouwde omgeving zonder CO2-uitstoot?

OG Wijzer is uw kennis- en informatieplatform waar organisa-
ties met een toonaangevende rol in deze transitie een podium 
nemen. Het OG Wijzer magazine Koplopers in duurzaamheid 
inspireert, informeert en begeleidt technisch vastgoedprofes-
sionals door deze (wellicht soms lastige) energietransitie. 

Komend magazine staat boordevol innovatieve oplossingen en  
er wordt relevante kennis gedeeld over onder andere CO2-neu-
trale, circulaire, gezonde en klimaat adaptieve gebouwen.

Onze focuspunten liggen bij bouw, innovatie, actualiteit, techniek,  
wet- en regelgeving, achtergrond & opinie.

Koplopers in duurzaamheid
Dé grootste verbouwing van Nederland
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Het magazine wordt in 
een oplage van 5.500 
exemplaren middels 
een controlled 
circulation op naam 
verstuurd

Wat voor redactionele content kunt u van ons verwachten?
Redactionele inhoud
In deze editie interviewen wij New Horizon Ubran Mining, aannemer Heijmans, ontwikkelingsmaat-
schappij NEPROM, de Renovatieversneller, multidisciplinaire gebouwverduurzamer INNAX en een 
vooraanstaande architect.

KOPLOPERS
… in Beheer CBRE 
… in Educatie & opleiding Eindhoven University of Technology
… in Financiering ING
… in Gebouwen Unilever Global Foods Innovation Centre
… in Wetgeving Economisch Instituut voor Bouw (EIB)

Wordt Koploper in uw vakgebied. Via ons magazine bereikt u maar liefst 5.550 technisch vastgoed 
professionals. En om een zo groot mogelijk bereik binnen uw doelgroep te genereren, wordt uw  
artikel ook gepubliceerd via: OG Wijzer Website, OG Wijzer Nieuwsbrief en OG Wijzer LinkedIn.

Ook koploper worden? Dat kan!

VAKGEBIEDEN 
EDITIE 1: 
KOPLOPERS IN 
DUURZAAMHEID

Aannemers
Akoestiek
BIM 
Brandveiligheid
Buitenterrein
Constructeurs
Daken
Dienstverlening
E-installaties
Energie
Energielabels
Facility
Gevels
Interieur
Isolatie
Keukens
Kozijnen en deuren
Laadpalen
Projectbureau
Toegangstechniek
Transport
Software
Verlichting
Vloeren
Wanden
W-installaties
Zonnepanelen
Zonwering

In elke editie is er EXCLUSIEF ruimte voor één interviewspecial per vakgebied.
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Een Koploper interview wordt volledig voor u verzorgd en komt als volgt tot stand:
• Een persoonlijk interview met onze redacteur
• Een fotograaf op locatie waarbij nadien de beelden zijn door u rechten-vrij te gebruiken zijn

Koploper interview

  Prijs

Twee pagina’s € 2.495,-

Vier pagina’s € 4.500,-

Zes pagina’s € 5.995,-

Advertenties

  Afmeting Prijs

1/2 pagina (zetspiegel) 200 x 140 mm € 750.-

1/1 pagina (aflopend) 230 x 297 mm € 1.095,-

2/1 pagina (aflopend) 460 x 297 mm € 1.750,- 

Backcover en inside (uitklap) cover  op aanvraag

Commerciële bijlagen  op aanvraag

Technische specificaties
Aanleverspecificaties
• Bladspiegel 230 x 297 mm (ruim A4)
• Papier omslag 300 grams zijdemat mc
• Papier binnenwerk 100 grams zijdemat mc
• Afwerking gelijmd

Verschijning week 48
Deadline Koploper interviews 26 oktober 2020
Deadline advertenties  2 november 2020

Digitaal materiaal dient te worden aangeleverd via e-mail.
• E-mail: redactie@ogwijzer.nl
• Logo: PDF / EPS bestand
• Fotomateriaal: JPG / TIFF bestand (minimaal 300 DPI)
• Advertenties: kant-en-klaar aanleveren als cPDF in juiste formaat

Advertorial  € 495,- per plaatsing

Bedrijfspresentatie  € 550,- per jaar

Vacature  € 250,- per plaatsing

Rekentool (leadgeneratie)  vanaf € 1.750,- op maat gemaakt

Banners OGWijzer.nl

Leaderbord banner  750 x 120 px € 2.500,- per maand

Rectangle banner 450 x 450 px € 1.500,- per maand

Full banner 750 x 120 px € 2.250,- per maand

Banners Nieuwsbrief

Leaderbord banner 720 x 120 px € 300,- per nieuwsbrief

Rectangle banner 450 x 450 px € 150,- per nieuwsbrief

Full banner 720 x 120 px € 225,- per nieuwsbrief

Leaderboard

Rectangle

Full banner
Aanleverspecificaties
Digitaal materiaal dient te worden aangeleverd via 
e-mail naar redactie@ogwijzer.nl 

Tekst  Word bestand
Fotomateriaal JPG / PNG bestand
Banner  JPG / PNG / GIF bestand

OG Wijzer Online

OG Wijzer Magazine tarieven

Product  Kosten

mailto:redactie%40ogwijzer.nl?subject=
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Alle voordelen van OG Wijzer op een rij
• Hét kennis- en informatieplatform met hoogwaardig en betrouwbaar nieuws voor de technisch vastgoed professional
• Overzichtelijke OG Bedrijven- en Productenwijzer
• Exclusieve deelname per vakgebied in het OG Wijzer Magazine
• Snel aansprekende meetresultaten
• Blijf top of mind bij uw doelgroep
• Inmiddels 2000+ vastgoedorganisaties maken gebruik van de OG Wijzer Rekentools

Voorwaarden
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor alle 
advertentievoorwaarden verwijzen u graag naar onze website: 
www.ogwijzer.nl

Het OG Wijzer team bestaat uit de volgende ervaren vastgoedprofessionals

OG Wijzer
Prof. van der Waalsstraat 3h
1821 BT Alkmaar
072 – 30 30 280

info@ogwijzer.nl
Persberichten kunt u mailen naar redactie@ogwijzer.nl 

Ontmoet het OG Wijzer team

Roland Leurs
Algemeen directeur en redactie
Roland@ogwijzer.nl
LinkedIn

Joost Botman
Marketing en redactie
Joost@ogwijzer.nl
LinkedIn

Marieke Pool
Freelance redactie
redactie@ogwijzer.nl
LinkedIn

Miriam de Vries
Sales en Business Development
Miriam@ogwijzer.nl
LinkedIn 

Nadine Plekker
Project management
Nadine@ogwijzer.nl
LinkedIn

http://www.ogwijzer.nl
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mailto:Joost%40ogwijzer.nl?subject=
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