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ROBOTISEREN IN ALLE SECTOREN
Robot Magazine is het enige vakblad in de Benelux dat 

robotica in de volle breedte én diepte behandelt. We 

besteden ruime aandacht aan industriële robotisering 

met robotarmen, deltarobots, scarasystemen en co-

bots. Dat geldt ook voor (mobiele) robots in logistiek, 

land- en tuinbouw, weg- en waterbouw en de zorg .

VOOR DE HELE KETEN
Robot Magazine is er zowel voor robotbouwers en 

integratoren als voor eindgebruikers. Aan de hand van 

praktijkvoorbeelden, interviews, onderzoeksrapporten 

verzorgen we voor elk kennisniveau hoogwaardige 

vakinformatie. We beschrijven de do’s en don’ts van 

robotisering en houden een stevige vinger aan de pols 

van markttrends als cloud-robotica, kunstmatige intel-

ligentie en digitale tweelingen. Ook onderwerpen als 

robotveiligheid, robotbesturingen, grijper- en sensor-

technologie als vision en sectorspecifi eke onderwer-

pen als wet- en regelgeving komen ruimschoots aan 

bod. 

MENSELIJKE MAAT
Hoewel  Robot Magazine de robot een warm hart 

toedraagt, staat de mens centraal. Ethische onderwer-

pen over de maatschappelijke impact van robotisering 

worden niet geschuwd. Sterker nog: we willen dialoog 

over de juiste robotkoers faciliteren en actief bijdragen 

aan kennisontwikkeling. Dat doen we met de commu-

nity en onze partners. Ook zijn robots en educatie een 

belangrijke pijler van Robot Magazine. 

DIGITAAL MET EEN VLEUGJE PRINT
Robot Magazine verschijnt 4 keer per jaar als digitaal 

magazine in het Nederlands en in het Engels. Voor een 

eigentijdse interactieve ervaring is de basis van Robot 

Magazine digitaal. Na registratie is Robot Magazine 

gratis. Wilt u ook graag een gedrukte versie ontvan-

gen? Dat kan in de vorm van een betaald abonnement. 

Uiteraard heeft Robot Magazine ook een website en 

een wekelijkse nieuwsbrief. 

Magazine

CONTACT
T +31617588265

E robot-magazine@thetextfactory.eu

NL www.robot-magazine.nl

EN www.robot-magazine.eu

Kennisplatform 
voor succesvol 
robotiseren

Mediakit 2021



Specificaties en tarieven 2021Specificaties en tarieven 2021

Banners Robot Magazine websiteBanners Robot Magazine website

ColofonColofon

Magazine
A4 297 x 210 mm

Half A4 portrait  200 x 141 mm (BxH)

Half A4 landscape)  95 x 287 mm (BxH) 

Kwart A4  95 x 141  mm (BxH)

Oortje cover

 1.950,-

 1.100,-

 1.100,-

 675,-

 500,-

Homepagina Top 500 x 150 (BxH)  

Naast elk artikel  500 x 150 (BxH)   

Nieuwsbrief     1000 x 150 (BxH)

 500,-

 350,-

 350,-

Thema’s en verschijning 2021Thema’s en verschijning 2021

EDITIE 
1

2

3

4

DATUM
17 maart

16 juni

15 september

15 december

THEMA
Cobots & Veiligheid

Cloud Robotics & Integratie

Tooling & Simulatie

Vision & AI

ONDERWERPEN
CE, ISO/TS 15066, 

4.0, UPC UA TSN,

GRIJPERS, 3DP, MBD AGV, 

DRONE

Onthoud 4x333 !

De Nederlandse versie van Robot Magazine verschijnt  elke derde 
dag van de derde week van de derde maand van elk kwartaal.  
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