Machinebouwspecial

Planning & Tarieven 2022

Afmetingen
Formaat

Staand (b x h in mm)

Liggend (b x h in mm)

1/1 pagina

230 x 300

n.v.t.

1/2 pagina

93 x 275

190 x 135

1/4 pagina

93 x 135

190 x 65

Bladspiegel

230 x 300 afloop 3 mm rondom extra

Zetspiegel

210 x 280

Reserveren en
aanleveren

Tarieven*

Uitgave april:
Advertorials 25 februari
Advertenties 12 maart

Formaat

prijs €

Combinatie 1/1 pagina advertorial + 1/1 pagina advertentie

3.500

1/1 pagina advertorial

2.250 (550 woorden + foto + logo)

1/1 pagina advertentie

1.750

Combinatie 1/2 pagina advertorial + 1/2 pagina advertentie

1.850

1/2 pagina advertorial

1.350 (300/350 woorden + foto + logo)

1/2 pagina advertentie

975

1/4 pagina advertentie

500

Uitgave november:
Advertorials 30 september
Advertenties 14 oktober

Statistieken
Oplage
13.300 exemplaren

*Tarieven zijn exclusief btw. Voor een advertorial dient tekst een beeld te worden aangeleverd, wij verzorgen
de opmaak. We kunnen ook de gehele verzorgen uit handen nemen, vraag naar de mogelijkheden.

De Verpakkingsspecial verschijnt bij de volgende uitgaven*
Titel

Oplage

Verspreidingsdatum

EVMI

2.100

april + november 2022

Bakkers in bedrijf

3.700

april + november 2022

Vismagazine

2.700

april + november 2022

Vleesmagazine

2.300

april + november 2022

Pompshop

2.500

april + november 2022

* De Machinebouwspecial verschijnt ook als digitaal magazine met een geschatte hoeveelheid lezers van meer dan 30.000.
Zie hier voor enkele voorbeelden: https://digitaalmagazine.evmi.nl/
Voor veel klanten verzorgen wij ook de
(advertentie)opmaak. Neem contact
op en bespreek de mogelijkheden.
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

Uitgeverij

Alea Publishers
Huis ter Heideweg 13
3705 MA Zeist

Uitgever

Roeland Dobbelaer

Redactie

Janet Kooren
Hoofdredacteur
janetkooren@aleapublishers.nl
06 465 91 976

Aanleveren advertentiemateriaal

Het aanleveren van advertentiemateriaal voor print gebeurt via de AD | Portal.
We versturen een mail met het verzoek om het benodigde materiaal aan te leveren.
Let op: het kan voorkomen dat deze mail in de spambox of ongewenste e-mail belandt. Het
aanleveren van materiaal voor online plaatsingen kan per mail naar traffic@virtumedia.nl.
We sturen een mail met het verzoek om het benodigde materiaal aan te leveren.

Advertentie-exploitatie Alea Publishers
Bart Veenstra
bartveenstra@aleapublishers.nl
06 317 688 28
Gjelt Douma
gjeltdouma@aleapublishers.nl
06 457 514 67

Bas van den Engel
basvandenengel@aleapublishers.nl
06 423 069 37
Erik de Jong
edejong@advercom.nl
06 24685225

Aanleveren materiaal Afdeling traffic
traffic@virtumedia.nl
030 691 33 12

