Lezersprofiel
Constructeur
Constructeur verschijnt 8x per jaar
Oplage: 4.000 exemplaren.

Kerngegevens
Het vaktijdschrift Constructeur is vanaf haar start in 1961 een autoriteit op haar gebied en voor haar
specifieke doelgroepen een onmisbare tool. Het behandelt vak- en interessegebieden, variërend van
constructieleer, materiaalkunde, aandrijf- en besturingstechniek, industriële automatisering,
engineeringtools zoals CAD, CAE en PLM, regelgeving (machineveiligheid) en normen en additive
manufacturing zoals3d ontwerpen en printen tot aan verbindingstechnieken, oppervlaktetechniek en
duurzaam

Directe aansluiting bij uw doelgroep!
Het vaktijdschrift Constructeur richt zich op werktuigbouwkundig constructeurs, ontwerpers, engineers,
hoofden technische dienst en technisch directeuren op HTS en TU-niveau, werkzaam in de middel- en
grotere bedrijven in de metaalindustrie machine- en apparatenbouw en aanverwante industrieën in
Nederland en Vlaanderen.
71% van de verspreiding heeft betrekking op deze groep, waarvan 45% in de metaalindustrie, 8% in de
metaalhandel en 18% overige industrie.

De redactionele formule
Bovengenoemde lezersgroepen worden op hun vakgebied praktisch en diepgaand geïnformeerd via
technische artikelen op een zeer hoog niveau. Deze technische artikelen behandelen alle aspecten van het
vakgebied werktuigbouwkundig ontwerpen en construeren.
In speciale secties, zoals algemene machinebouw, machineonderdelen, aandrijf- en besturingstechniek,
technische constructiematerialen, CAD/CAM/CAE/PLM, verbindingstechniek en veiligheids- en
milieubewust ontwerpen komen deze aspecten uitvoerig aan de orde.

Constructeur als beslisser
In de ontwerpfase wordt door de constructeur vaak al bepaald welke componenten in een machine worden
toegepast. De constructeur krijgt daarmee steeds meer een beslissende rol in het aankoopproces.
Bovendien zitten constructeurs en aanverwante technici (aandrijftechnici) doorgaans samen in
projectteams en beslissen vaak gezamenlijk over de toepassing van diverse onderdelen en componenten.

Ruim aandacht voor wet- en regelgeving
De lezers van de Constructeur worden in hun dagelijks werk steeds vaker geconfronteerd met de strenge
Europese wet- en regelgeving. Daardoor is er een groeiende behoefte aan informatie over richtlijnen op het
gebied van de machineveiligheid, explosieveiligheid (ATEX), CE markering, milieu en energie. In de
Constructeur wordt hier ruim aandacht aan besteed in artikelen en rubrieken.

Lezersbinding
In de maand november ontmoeten honderden Constructeurs elkaar op de jaarlijkse
CONSTRUCTEURSDAG. Een hoog niveau (betaald) event waar bezoekers, innovatieve sprekers en
bedrijven die Constructeurs kunnen adviseren bij hun ontwerp, elkaar ontmoeten en technische
ontwikkelingen e.d. kunnen uitwisselen. Kijk op www.engineersonline.nl voor meer informatie.
Het vaktijdschrift Constructeur is aangesloten bij HOI-print.
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