
 
Titel TTM (Truck & Transport Management) 
Ondertitel   Magazine voor eigen- en beroepsvervoer 
Uitgegeven door             Eisma Industriemedia bv 
            Informaticaweg 3 
            7007 CP Doetinchem 
Uitgever            Rex Bierlaagh  
 
Advertentieverkoop          Yvette van Hal 
                                               T 088-2944760 
                                               E y.vanhal@eisma.nl 
  
Hoofdredacteur            Arjan Velthoven 
           T 088-2944709 
           E a.velthoven@eisma.nl 
 
Gem. gedrukte oplage      8.495 
Gem. verspreide oplage   8.270  (HOI kwartaal 4/’15 t/m 3/’16) 

                                               Voor de meest actuele oplagegegevens 
                                               verwijzen wij u naar:  
                                               www.nommedia.nl 
Verschijningsfrequentie  6 x per jaar 

Truck & Transport Management Algemene informatie 

 
 

 
 
 

Advertentietarieven 

2 pagina’s  0,38 euro per stuk 
4 pagina’s   0,50 euro per stuk 
8 pagina’s   0,65 euro per stuk 
12 pagina’s  0,74 euro per stuk 
16 pagina’s  0,81 euro per stuk 
20 pagina’s  0,84 euro per stuk 
24 pagina’s  0,87 euro per stuk 
Bovengenoemde prijzen zijn incl. porti en meehechtkosten en  
excl. BTW. 
 
Opplakkers:  
formaat: min. 7,4 x 5,2 cm., max. afhankelijk van model en uit- 
Voering; maximaal 2 opplakkers per verschijning; plaats: 1e pag. 
van een katern; van elke opplakker dienst geruime tijd te voren 
een exemplaar ter beoordeling aan ons te worden toegezonden; 
benodigd aantal: gedrukte oplaag + 1,5%. 
Andere mogelijkheden in overleg. 
 
 

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen zijn per plaatsing in Euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 21% BTW. Contractperiode:12 maanden, ingangsdatum 

uitsluitend datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend. 

1x 3x  6x  12x    

formaat  

1/1 pagina 3709 3637 3499 3358 

1/2 pagina  1959 1923 1849 1774 

1/4 pagina  1033 1014 973 935 

Druktechnische gegevens 

Druk procédé                        offset 
Papiersoort omslag             200 grs. hv  gesatineerd mat laminaat 
Papiersoort binnenwerk    115 grs. hv silk mc 
 

Bijsluiters / meehechters (gebaseerd op de gehele oplage) 

Toeslagen 

pagina 2 omslag            + 15 % 
pagina 3 omslag  + 10 % 
pagina 4 omslag  + 20 % 
aflopend  + 15 % 
rugmarge  + 15% over de som van 
   twee pagina’s 

overeengekomen speciale plaats + 10 % 
brief onder nummer € 5,- 
opmaakkosten  doorberekening op   
  basis van verricht werk 

plaatsingstoeslagen de toeslagen worden  
  berekend over de  
  gecontracteerde prijs 

Tariefkaart  2017 
   



Aanlevering digitaal advertentiemateriaal 

Per e-mail tot 6 mb naar de traffic.industrie@eisma.nl. 

Digitaal advertentiemateriaal 

PDF 
• Certified PDF 
• Alle fonts invoegen 
Quark Xpress 
• Alle (Macintosh) fonts, illustraties en beelden meesturen 
Adobe Illustrator 
• Lettertypen omzetten naar lettercontouren 
• *.ai, *.eps 
Adobe Photoshop 
• Flattened (niet in lagen) 
• *.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd 
• Geen multikanaal of duotoon beelden 
Overig (zonder opmaak) 
• Tekst uitsluitend in Word, afbeeldingen separaat bijvoegen 

Aanleveren bijsluiters 

aantal  gelijk aan oplage + 1,5% 
afwerken  handzaam in dozen verpakt 
deadline  uiterlijk 5 werkdagen voor verzending 
aanleveradres Veldhuis Media 
 t.a.v. Theo Nitrauw 
 Kanaaldijk OZ 3 
 8102 HL  RAALTE 
 o.v.v.: afzender, titel van het blad en  
 nummer 

Afmetingen 

 Formaat    liggend (b x h in mm) staand (b x h in mm) 

 1/1 pagina  191 x 265  

 1/2 pagina   191 x 130                94 x 265  

 1/4 pagina  191 x 63               94 x 130 

  

                  

 zetspiegel    191 x  265                 

 bladspiegel    230 x 300 afloop: 3 mm rondom extra 

                  

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen zijn per plaatsing in Euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 21% BTW. Contractperiode:12 maanden, ingangsdatum 

uitsluitend datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend. 

Kleurmodus          CMYK 
Resolutie           300 dpi 
 
Meehechters: 
Papier grammage min. 80 gr/m2, max. 120 gr/m2; plaatsing in 
het blad anders dan in het hart alléén na overleg; formaat en  
Uitvoering in overeenstemming met het door Eisma vooraf  
gestuurde model; benodigd aantal: gedrukte oplage + 11/2%  
 
losse bijlagen: 
Formaat: min. 105 x 150 mm, max. 20 mm binnen het formaat 
van het blad; papier grammage: min. 80/gr/m2 max. 120 gr/m2.  
Daarbuiten in overleg; van elke bijlage dient geruime tijd te 
voren een exemplaar ter beoordeling aan ons te worden toe- 
gezonden; het materiaal dient tenminste 10 dagen voor het 
verschijnen van het blad in ons bezit te zijn; benodigd aantal:  
gedrukte oplaag + 1%. 

Reserveringstermijnen 

Termijn van inzending (bij compleet materiaal) 
zw/w/fc: uiterlijk 2 dagen na afsluitdatum 
 
Termijn van annulering 
zw/w/fc: reserveringen kunnen kosteloos tot twee weken voor 
afsluitdata geannuleerd worden. Na verstrijken van deze termijn 
wordt bij annulering of verschuiving 50% van de afgesproken prijs 
in rekening gebracht. 
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Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen in Euro en exclusief 21% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

 Redactioneel  

Vaste rubrieken: 
• Distributie 
• Trucktest 
• Bestelwagentest 
• Juridisch 
• ICT 
 

De rest van het nummer zal, op basis van aanbod, actualiteit en marktvraag de volgende onderwerpen bevatten: 
• Onderhoud/Reparatie* 
• Materieel** 
• ICT*** 
• Branchenieuws/politiek 
 

*    U moet denken aan onderwerpen als: werkplaats, onderdelen, truckwash, smeermiddelen….. 
**  U moet denken aan: trailer, carrosseriebouw, koel-vries, laden & lossen, leasing & verhuur, veiligheid, cards, banden…. 
*** Denk aan: TMS, Tracking & Tracing, Fleetmanagement, Boardcomputers, Ritplanning, Online vrachtplanning etc.  
 
 
 

Verschijningstabel 

Nr.  Verschijndatum Sluitdatum reserveren Thema /focus 

1 28 februari 2017 6 februari 2017 Transport Compleet Hardenberg 

2 25 april 2017 27 maart 2017 

3 27 juni 2017 2 juni 2017 

4 29 augustus 2017 7 augustus 2017 Transport Compleet Gorinchem 

5 31 oktober 2017 9 oktober 2017 

6 19 december 2017 27 november 2017 
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