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Indeling
De hoofdrubrieken in de catalogus zijn als volgt verdeeld:

1. Design, engineering, research and consultancy
2. Construction, fabrication, shipbuilding and repair 
3. Contracting, installation and transport
4. Equipment & materials supply
5. Personnel, training and education
 

Kenmerken en distributie
De catalogus verschijnt in drukvorm op A4 formaat en op  

internet. De bedrijfspagina’s op www.iro-catalogue.nl zullen 

worden gelinkt met uw eigen website. Er worden circa 3000 

exemplaren van de catalogus gedrukt, waarvan een groot  

deel via IRO wordt verzonden aan bedrijven in de internationale 

olie, gas- en renewable industrie, zoals olie- en gasmaatschap-

pijen, renewable energy maatschappijen, aannemers, ingeni-

eursbureaus, ambassades, ministeries en andere relevante  

officiële instanties. Tevens worden er exemplaren door IRO 

versp reid op (internationale) missies, seminars, olie- , gas en 

offshore renewable beurzen en andere gelegenheden waar de 

vereniging de Nederlandse toeleveranciers in de olie-, gas-,  

en offshore renewable industrie vertegenwoordigt.

Deelnemen
Deelname in de catalogus is mogelijk door middel van het 

plaatsen van een halve pagina kolomadvertentie, een zesde 

pagina kolomadvertentie, een hele of halve pagina vakadver-

tentie of een combinatie van beide. De kolomadvertentie zal met 

alle gegevens ook op www.iro-catalogue.nl worden geplaatst. 

Daarnaast bevat de catalogus een overzicht van alle IRO leden 

per 1 januari 2022.

Tarieven en prijzen
Voor een halve pagina kolomadvertentie betaalt u € 950,-.  

Een zesde pagina kolomadvertentie kost € 450,-. Deze tarieven 

zijn exclusief BTW. Alle opties, tarieven en specificaties zijn te 

vinden op: www.iro-catalogue.nl/advertising. 

Niet IRO leden
Voor niet IRO leden (bedrijven die voor het jaar 2021 niet als 

IRO lid staan ingeschreven) zal € 350,- (ex. BTW) extra in  

rekening worden gebracht voor behandelingskosten, zoals de 

directe verspreiding op beurzen, etc.

Gratis bedrijfsvermelding in de IRO ledenlijst
Voor IRO leden is plaatsing in de IRO ledenlijst inbegrepen in het 

lidmaatschap. De gratis vermelding in de IRO ledenlijst bevat de 

contactgegevens en de categorie (de zogenaamde 'bloedgroep') 

waaronder uw bedrijf is ingedeeld in het IRO ledenbestand.

Advertentie opdracht 
Opdracht geven tot plaatsing van een advertentie kan met 

een digitaal formulier via www.iro-catalogue.nl/advertising  

tot en met vrijdag 26 november 2021. 

Aanleveren van materiaal
Het materiaal kan direct meegestuurd worden bij het inschrijven  

via het online formulier. Of kan aangeleverd worden tot en met 

vrijdag 26 november via advertising@iro-catalogue.nl.

In 2022 zal in samenwerking met IRO opnieuw de Netherlands Suppliers Catalogue  
worden gepubliceerd. In deze catalo gus hebben IRO leden die diensten en producten voor 
de upstream olie-, gas- en renewable industrie leveren de mogelijkheid zich  
gerubriceerd en paginagewijs te presenteren. Deelname in de catalogus is ook  
mogelijk voor bedrijven die geen lid van IRO zijn.

IRO NETHERLANDS SUPPLIERS CATALOGUE
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Mogelijkheden en tarieven

Advertentiemogelijkheden

1/2 pagina kolomadvertentie
De kolomadvertentie zal 1/2 pagina beslaan (zie voorbeeld), 

waarin opgenomen: een bedrijfslogo, de adresgegevens, een 

kenmerkende afbeelding en een bedrijfsbeschrijving. Opname 

van de bedrijfsnaam in de ‘Product and Service Directory’ 

onder maximaal 8 trefwoorden.

1/6 pagina kolomadvertentie
De kolomadvertentie zal 1/6 pagina beslaan (zie voorbeeld), 

waarin opgenomen: een bedrijfslogo, de adresgegevens en een 

korte bedrijfsbeschrijving. Opname van de bedrijfsnaam in de 

‘Product and Service Directory’ onder maximaal 8 trefwoorden.

Vakadvertenties
Beschikbaar zijn advertentieplaatsingen op een hele-, halve- en 

kwart pagina. De tarieven en specificaties vindt u hier onder. 

Materiaal aanleveren via e-mail bij voorkeur als Acrobat PDF file 

(2400 DPI). Eventuele andere formaten: TIFF of JPEG (300 DPI).

Tarieven

Bedrijfsvermelding
De IRO ledenlijst bevat de contactgegevens en de categorie  

(de zogenaamde 'bloedgroep') waaronder uw bedrijf is inge-

deeld in het IRO ledenbestand.

IRO Lidmaatschap
Voor niet IRO leden (bedrijven die voor het jaar 2021 niet als 

IRO lid staan ingeschreven) zal € 350,- (ex. BTW) extra in  

rekening worden gebracht, voor behandelingskosten zoals de 

directe verspreiding op beurzen, etc.

Advertentie opdracht 
Opdracht geven tot plaatsing van een advertentie kan met een 

digitaal formulier via www.iro-catalogue.nl/advertising tot en 

met vrijdag 26 november 2021. 

Vakadvertenties (wordt door u aangeleverd als een opgemaakt digitaal bestand) 

1/1 pagina vakadvertentie 210 mm x 297 mm* Full Colour € 1.900,-

1/2 pagina vakadvertentie 190 mm x 130 mm Full Colour € 1.200,-

1/4 pagina vakadvertentie 90 mm x 130 mm Full Colour € 800,-

Binnenzijde omslag 210 mm x 297 mm* Full Colour € 2.100,-

Achterpagina 210 mm x 297 mm* Full Colour € 2.400,-

Afmetingen: breedte x hoogte, *aflopend advertentieformaat: 297 mm x 210 mm + 3 mm afloop rondom.
Prijzen exclusief BTW en eventuele additionele produktiekosten. 

Kolomadvertenties (wordt in de layout van de catalogus voor u opgemaakt door de uitgever)

1/2 pagina kolomadvertentie met bedrijfslogo, contactgegevens, afbeelding en bedrijfsbeschrijving €  950,-

1/6 pagina kolomadvertentie met bedrijfslogo, contactgegevens en korte bedrijfsbeschrijving €  450,-

Vermelding in de IRO ledenlijst achterin de catalogus is gratis voor IRO leden en inbegrepen bij het lidmaatschap  

Let op: niet IRO leden betalen € 350,- extra voor handling- en promotiekosten.

www.iro-catalogue.nl/advertising



Specificaties kolomadvertenties

1/2 pagina kolomadvertentie

Adresgegevens
Volledige bedrijfsnaam en het postadres opgeven. De adresgege-

vens zullen tot maximaal 6 regels worden verwerkt.

Bedrijfslogo
Het bedrijfslogo wordt maximaal 60 mm breed x 24 mm hoog. 

Materiaal digitaal aanleveren via e-mail bij voorkeur als Adobe 

Illustrator EPS file. Eventuele andere formaten: TIFF of JPEG (300 

DPI), Acrobat PDF file (2400 DPI).

Afbeelding
Voor het afbeeldingsveld dient een afbeelding van goede 

kwaliteit te worden aangeleverd, bij voorkeur van uw belangrijkste 

product, maar het kan ook een van uw bedrijfsmiddelen zijn. De 

afbeelding krijgt geen bijschrift dus moet voor zichzelf spreken. 

Digitaal aanleveren via e-mail bij voorkeur TIFF of JPEG (300 DPI) 

en eventueel als Acrobat PDF file (2400 DPI). De afbeelding wordt 

maximaal 60 mm hoog x 84 mm breed en kan zowel zwart-wit 

als fullcolour zijn.

Bedrijfsbeschrijving
De bedrijfsbeschrijving aanleveren in het Engels in de 3e persoon 

meervoudsvorm. De beschrijving kan uw producten, diensten, 

productiemiddelen en belangrijke leveranties of referenties van de 

afgelopen jaren bevatten. Voor beschrijving, contactpersonen en 

vermelding van het aantal werknemers zijn maximaal 38 regels 

van 62 tekens beschikbaar. Dat is gemiddeld 250 woorden.  

Te lange beschrijvingen zullen in overleg worden ingekort.

Main Activity
De kolomadvertenties worden alfabetisch naar firmanaam gerang-

schikt onder een van de zes ‘Main Activities’:

1. Design, engineering, research and consultancy
2. Construction, fabrication, shipbuilding and repair 
3. Contracting, installation and transport
4. Equipment & materials supply
5. Personnel, training and education

Kijk voor een voorbeeld op de volgende pagina.Niet meer dan 

één ‘Main Activity’ aankruisen.

1/6 pagina kolomadvertentie

Adresgegevens
Volledige bedrijfsnaam en het postadres opgeven. De adresgege-

vens zullen tot maximaal 6 regels worden verwerkt.

Bedrijfslogo
Het bedrijfslogo wordt maximaal 60 mm breed x 16 mm hoog. 

Materiaal digitaal aanleveren via e-mail bij voorkeur als Adobe 

Illustrator EPS file. Eventuele andere formaten:  

TIFF of JPEG (300 DPI), Acrobat PDF file (2400 DPI).

Bedrijfsbeschrijving
De bedrijfsbeschrijving aanleveren in het Engels in de 3e persoon 

meervoudsvorm. De beschrijving kan uw producten, diensten, 

productiemiddelen en belangrijke leveranties of referenties van de 

afgelopen jaren bevatten. Voor beschrijving, contactpersonen en 

vermelding van het aantal werknemers zijn maximaal 8 regels van 

62 tekens beschikbaar. Dat is gemiddeld 70 woorden. Te lange 

beschrijvingen zullen in overleg worden ingekort.

Main Activity
De kolomadvertenties worden alfabetisch naar firmanaam  

gerangschikt onder een van de zes ‘Main Activities’:

1. Design, engineering, research and consultancy
2. Construction, fabrication, shipbuilding and repair 
3. Contracting, installation and transport
4. Equipment & materials supply
5. Personnel, training and education

Niet meer dan één ‘Main Activity’ aankruisen. Kijk voor een voor-

beeld op de volgende pagina.

Bedrijfsvermelding

Adresgegevens
Volledige bedrijfsnaam en het postadres opgeven. De adresgege-

vens zullen tot maximaal 6 regels worden verwerkt.

Categorie (bloedgroep)
U kunt uit de lijst in het aanmeldformulier een keuze maken uit de 

categorieën ('bloedgroepen') waarin het ledenbestand is ingedeeld.

www.iro-catalogue.nl/advertising



1/2 pagina kolomadvertentie 1/6 pagina kolomadvertentie

Allseas ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed 
sed mi lorem. Suspendisse tortor sapien, mattis eget eleifend 
ac, rutrum eget elit. Quisque lacus lectus, lobortis ut sapien at, 
volutpat feugiat nibh. Praesent dapibus massa sit amet ornare 
tristique. Quisque aliquam molestie erat, eget mattis erat 
venenatis id. Curabitur porttitor posuere elit, quis mollis turpis 
varius sit amet. Nulla eget orci interdum, elementum leo eu, 
consequat lectus. Nullam at sem ultricies, ultricies diam sit amet, 
tincidunt dolor.

Vivamus ante turpis, cursus id purus vitae, commodo convallis 
felis. Etiam eu ullamcorper ligula. Mauris porta maximus quam, 
at fermentum purus posuere a. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut porta 
egestas est ac volutpat. Donec sollicitudin a turpis at tincidunt. 
Etiam hendrerit euismod nisi rhoncus venenatis.

Integer sit amet mauris dui. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi 
venenatis ipsum vel risus eleifend ultrices. Maecenas venenatis 
tellus orci, id aliquam sapien congue ut. Phasellus elementum 
felis porttitor rutrum interdum. Mauris ac cursus ipsum. magna, 
lectus vulputate auctor eget suscipit diam. Phasellus ligula nunc, 
dapibus non maximus ut, rutrum ut ipsum. Morbi at sem sed 
arcu hendrerit aliquet nec id est.

Maecenas sit amet euismod tortor. Vivamus eleifend semper 
nisi at semper. Nam vel mi fringilla, congue arcu ut, finibus eros. 
Integer faucibus, tellus et convallis gravida, massa diam auctor 
ex, in ultrices ipsum metus quis ipsum.Nam maximus non nisi 
semper id maximus. Vestibulum tempor porta lorem. Phasellus 
sit amet felis lectus. Nunc commodo eu elit at interdum. Sed 
tincidunt elit non sem ultrices malesuada.

Contact:
Lorem Ipsum, Vice President
Vivamus Ante, Sales Manager

Allseas Engineering B.V.
Poortweg 12 
2612 PA Delft, The Netherlands
+31 (0)15 2681800
sales&marketing@allseas.com
www.allseas.com

Quercus Technical Services ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed sed mi lorem. Suspendisse tortor sapien, 
mattis eget eleifend ac, rutrum eget elit. Quisque lacus lectus, 
lobortis ut sapien at, volutpat feugiat nibh. Praesent dapibus 
massa sit amet ornare tristique. Quisque aliquam molestie 
erat, eget mattis erat venenatis id. Curabitur porttitor interdum, 
elementum leo eu, consequat lectus. Tincidunt dolor.

Contact:  
Lorem Ipsum, Sales Director

Quercus Technical Services
Baileystraat 3 
8013 RV Zwolle, The Netherlands
+31 (0)38 4529991
info@qts.nl
www.qts.nl

Voorbeelden kolomadvertenties  
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Deelname & aanleveren

Deelname
Opdracht geven tot plaatsing van een advertentie kan met een 

digitaal formulier via www.iro-catalogue.nl/advertising tot en 

met vrijdag 26 november 2021.

Aanleveren
Aanleveren van materiaal kan tot en met vrijdag 20 november 

2021 via advertising@iro-catalogue.nl. Of kan direct  

meegestuurd worden bij inschrijven via het online formulier.

Vragen en opmerkingen
Peter Schoonenberg / Micha Cornelissen

+31 (0)10 4124329

advertising@iro-catalogue.nl

Uitgever
Pedemex B.V.

Westblaak 47

3012 KD Rotterdam 

www.pedemex.nl
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