Lezersprofiel
ab (aandrijven & besturen)
ab verschijnt 8x per jaar
Oplage: 6.400 exemplaren, waarvan 1.500 in België.
Directe aansluiting bij uw doelgroep!
ab behandelt de ontwikkeling, modificatie en het onderhoud van machines, installaties en
productielijnen, waarin motion control en aandrijf- en besturingstechnieken zijn toegepast. De
redactie combineert applicatieartikelen, bedrijfsreportages en interviews met vaste onderwerpen
op het gebied van aandrijftechniek, besturingstechniek, motion control, industriële netwerken
zoals ethernet, industrial maintenance en productieautomatisering.
Ieder nummer bevat een thema, waarin een specifiek onderwerp nader wordt uitgediept.
Tevens verschijnen extra productwijzers (jaargidsen) die ondermeer in ab worden opgenomen.
Kerngegevens
ab verschijnt maandelijks in een oplage van 6.400 exemplaren, waarvan 1.500 in België.
ab richt zich op gebruikers én ontwerpers van aandrijf- en besturingscomponenten/systemen en
software, directeur/eigenaar, hoofd Technische Dienst, technische bedrijfsleider, medewerkers
Technische Dienst, machine- en apparatenbouwers, projectleiders, inkopers, sales engineers en
onderhoudstechnici.
Samenstelling abonneebestand
naar functie
directeur/eigenaar
technisch medewerker
hoofd technische dienst
projectmanager
bedrijfsleider
engineer
inkoper
constructeur
sales engineer
diversen

12%
12%
11%
8%
7%
6%
6%
5%
4%
29%

Samenstelling abonneebestand
naar branche
industrie
47%
bouw/installatie
11%
zakelijke dienstverlening
9%
automatisering
6%
handel
6%
overheid
6%
onderwijs/non profit
3%
nutsbedrijven
2%
overig
10%
Samenstelling abonneebestand
naar bedrijfsgrootte
110 werknemers
11 50 werknemers
51 - 100 werknemers
101 - 200 werknemers
201 - 500 werknemers
meer dan 500 werknemers
weet/zegt niet

17%
29%
14%
14%
15%
8%
3%

Samenstelling abonneebestand
naar soort functie
hoger technisch management
34%
algemeen management
32%
lager technisch management
19%
commercieel
6%
overig
9%

Samenstelling abonneebestand
binnen de industriesector
machine
chemisch
metaalproducten
basismetaal
papier en papierwaren
voeding- en genotsmiddelen
rubber/kunststofverwerkend
anders

25%
11%
10%
9%
7%
6%
5%
27%

Waardering
ab wordt door haar lezers gezien als een belangrijke bron voor
actuele en technische informatie en om nieuwe ontwikkelingen in de
branche te kunnen volgen.
Uit het gemiddelde rapportcijfer van 7.2 blijkt dat ab door haar lezers zeer goed wordt
gewaardeerd. Daarbij is de beoordeling van de informatieve waarde, de mate van actualiteit,
leesbaarheid en de betrouwbaarheid van de informatie bijzonder positief. Ruim 80% van de
lezers vindt ab van toegevoegde waarde ten opzichte van de overige informatie die zij leest.
Ook de maandelijks thema’s worden bijzonder goed gewaardeerd. Meer dan 90% van de lezers
geeft aan dat zij de maandelijkse thema’s goed tot zeer goed vinden. Dit onder meer vanwege de
informatieve waarde, de actualiteit en diepgang.
Met betrekking tot de advertenties in ab blijkt dat:
 ruim 90% van de lezers de advertenties leest
 bijna 70% daarvan wel eens informatie aanvraagt en
 51% wel eens iets heeft aangeschaft n.a.v. een advertentie
ab wordt door gemiddeld 4 personen in de organisatie gelezen.
Dat betekent, dat u met dit vakblad ca. 26.000 lezers in de doelgroep bereikt!
Overige kenmerken:
 68% van de lezers is (mede) beslisser
 65% van de lezers heeft een leidinggevende functie
 60% oriënteert zich via advertenties in vakbladen op nieuwe producten/leveranciers
 74% van de lezers heeft de laatste 6 nummers gelezen of ingezien
 68% van de lezers bewaart ab, en
81% van deze lezers kijkt deze exemplaren nog wel eens in
 43% van de lezers leest ab al 3 jaar of langer
 86% van de lezers heeft een opleiding op MBO+ niveau, waarvan 47% op HBO of WO
niveau, met veelal als afstudeerrichting werktuigbouw, elektrotechniek of elektronica.

Voor informatie over de diverse mogelijkheden voor adverteren kunt u contact opnemen met:

Rob H. Swart
International Account Manager
Tel. +31 (0)6 – 22796633
Fax +31 (0)79 – 3416456
Email: r.swart@mybusinessmedia.nl
Kijk ook op www.engineersonline.nl en www.aandrijvenenbesturen.nl

