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Introductie

OG Wijzer is hét kennis- en informatieplatform voor technisch vastgoed 

professionals. 

OG Wijzer voorziet technisch beheerders en vastgoedeigenaren van actueel 

technisch vastgoed nieuws, reportages en product- en vakinformatie. Wij 

werken samen met vastgoed professionals die vooroplopen op het gebied van 

duurzaamheid en innovaties.

Ontmoet het OG Wijzer team

Het team van OG Wijzer bestaat uit ervaren vastgoedprofessionals, redacteurs, marketeers en media-

adviseurs. 

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

professionals en vastgoedeigenaren.

Eens per kwartaal brengen 

wij een vastgoed magazine 

uit met de laatste trends en 

ontwikkelingen.

Ga naar onze website 

en bereken online uw 

vastgoedkosten overzichtelijk 

& transparant. 

OGwijzer.nl

Netwerken en gezelligheid 

gaan hand in hand tijdens 

OG Wijzer events door heel 

Nederland.

OG Wijzer Magazine OG Wijzer Events
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In beeld bij deze organisaties

Onderstaande (en nog 1500+) organisaties maken gebruik van ons platform.
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Op OGWijzer.nl vinden technisch vastgoed professionals en vastgoedeigenaren het 

belangrijkste nieuws uit de vastgoedsector, en worden unieke gebouwen, projecten en 

vacatures getoond.

  

Onze vakkundige redactie schrijft over de meest uiteenlopende onderwerpen en er 

komen vele technisch professionals aan het woord over hun vakgebied en drijfveren.

Voor projecten waar technisch vastgoed professionals aan werken, oriënteren ze zich via onze online 

productenwijzer op de meest geschikte producten en diensten. Ook kunnen technisch vastgoed 

professionals via onze overzichtelijke en transparante rekentools eenvoudig vastgoedcalculaties maken 

om inzicht te krijgen in vastgoedkosten.

Wordt nu lid van OG Wijzer en speel uzelf in de kijker bij de technisch vastgoed professional.

Met een lidmaatsschap krijgt u: 

•   Een uitgebreide bedrijfspresentatie

•   Onderverdeling in productcategorieën naar keuze

•   Twee projecten uitgelicht in uw bedrijfspresentatie

•   Onbeperkt producten en productspecificaties toevoegen in uw bedrijfspresentatie

     * Deze producten worden tevens gekoppeld aan de OG Wijzer Productenwijzer

Voor een lidmaatschap op OGWijzer.nl betaalt u € 550,- per jaar.

De looptijd van een lidmaatschap duurt één jaar. Er wordt niet automatisch verlengd. 

OG Wijzer Lidmaatschap
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OGWijzer.nl & OG Wijzer nieuwsbrief

Tarieven

Leaderboard Rectangle Full banner

Website

Nieuwsbrief

Afmeting

Afmeting

Prijs

Prijs

Full banner

Full banner

Leaderboard banner

Leaderboard banner

750 x 120 px

750 x 120 px

450 x 450 px

450 x 450 px

750 x 120 px

750 x 120 px

€ 2.500,- per maand

€ 300,- per nieuwsbrief

€ 1.500,- per maand

€ 150,- per nieuwsbrief

€ 2.250,- per maand

€ 225,- per nieuwsbrief

Rectangle banner

Rectangle banner
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Breng de voordelen van een product of project onder de aandacht met een 

advertorial. Deze advertorial wordt gepubliceerd als artikel op OGWijzer.nl en 

komt in de OG Wijzer Nieuwsbrief.

Specificaties

Digitaal materiaal dient te worden aangeleverd via e-mail.

E-mail:  traffic@ogwijzer.nl

Tekst:  Word bestand

Fotomateriaal:  JPG / PNG bestand

Voor het plaasen van één advertorial betaalt u eenmalig een bedrag van € 495,-. 

De advertorial blijft op OGWijzer.nl staan zolang als u dat wilt.
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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 Rekentools genereren wij kwalitatieve leads waar uw salesafdeling direct 

mee aan de slag kan.

Deelnemen in een OG Rekentool en meer leads ontvangen? 

Instappen kan vanaf € 1.750,-.

Wij informeren u graag naar de mogelijkheden. 
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OG Wijzer Jobs garandeert een directe verspreiding van uw vastgoedvacatures 

binnen de vastgoedsector.

Ook een vacature plaatsen? 

Kosten plaatsing één vacature € 250,- per maand
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Totale oplage: 5.500 exemplaren (op naam verstuurd)

Ontvangers van het magazine:

Technisch beheerders, vastgoedeigenaren, aannemers, projectmanagement bureaus, 

architecten, woningcorporaties, het Rijksvastgoedbedrijf en alle grote gemeenten in 

Nederland.

Categorieën editie 1: thema Koplopen in Duurzaamheid

Interviewspecials
Een interviewspecial wordt volledig door ons verzorgd en komt als volgt tot stand:

•   Een persoonlijk interview met onze redacteur

•   Een fotograaf op locatie voor twee uur (beelden zijn daarna rechten-vrij te gebruiken)

•   Het interview wordt zonder meerkosten als online artikel gepubliceerd op OGwijzer.nl

Het magazine is onderverdeeld in verschillende productcategorieën. In elke editie is ruimte voor één

interviewspecial per categorie (exclusiviteit).

Categorieën editie 2: thema Smart Buildings: Big data & IoT 

Afvalverwerking

BIM

Brandveiligheid

CV-installatie

Dakkoepels en lichtstraten

Dienstverlening

Domotica

Energie

Gevels

Inbraakinstallaties 

Klimaatbeheersing

Kozijnen en deuren

Liftonderhoud

Monitoring

Parkeeroplossingen

Schuifdeuren

Slagbomen en schuifh ekken

Slimme camera’s

Software 

Toegangscontrole

Verlichting

Wandsystemen

Warmtepomp

Zonwering
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Verschijning 2020

Editie 1 | Juni 2020  | Thema: Koplopen in duurzaamheid 

Editie 2 | Oktober 2020 | Thema: Smart buildings: Big data & Internet of Things

Aannemers

Akoestiek

BIM 

Brandveiligheid

Buitenterrein

Constructeurs

Daken

Dienstverlening

E-installaties

Energie 

Energielabels

Facility

Gevels

Interieur

Keukens

Kozijnen en deuren

Laadpalen

Projectbureau

Toegangstechniek

Transport

Software 

Verlichting

Vloeren

Wanden

W-installaties

Zonnepanelen

Zonwering



Technische specifi caties

Aanlever specifi caties

• Bladspiegel 230 x 297 mm (ruim A4)

• Papier omslag 300 grams gesatineerd mc

• Papier binnenwerk 100 grams gesatineerd mc

• Afwerking gelijmd

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
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Advertenties Afmeting Prijs

1/2 pagina (zetspiegel) 

Commerciële bijlagen 

2/1 pagina (afl opend) 460 x 297 mm

230 x 297 mm

200 x 140 mm

€ 1.750,-

€ 1.095,-

op aanvraag

€ 750.-

op aanvraag

1/1 pagina (afl opend)

Backcover en inside (uitklap) cover

Interviewspecial Prijs

Twee pagina’s

Zes pagina’s € 5.995,-

€ 4.500,-

€ 2.495,-

Vier pagina’s 



Alle voordelen van OG Wijzer op een rij
•   Hét belangrijkste platform voor de technisch vastgoed professionals

•   Overzichtelijke OG Bedrijven en Producten Wijzer

•   Exclusieve categoriedeelname in het OG Wijzer Magazine

•   Snel aansprekende meetbare resultaten

•   On top of mind blijven bij de technisch vastgoed professionals  

•   Inmiddels 1.500+ grote vastgoed organisaties maken gebruik van de OG Rekentools

Voorwaarden
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor alle advertentievoorwaarden verwijzen 

u graag naar onze website: www.ogwijzer.nl

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en/of een voorstel op maat? 

Neem dan contact met een van onze adviseurs op.

Telefoonnummer: 072 - 30 30 280

E-mail: sales@ogwijzer.nl

OG Wijzer B.V.

Prof. Van der Waalsstraat 3H

1821 BT Alkmaar

Contact10


