
Site 12,000 unieke bezoekers per maand 
Website 130.000 pageviews per maand  

Nieuwsbriefabonnees: 4.300 

Sign+ Magazine heeft een oplage van 4.100  

Wrap-it Special oplage 7.500 
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Sign+  magazine 
Hét vakblad voor zeefdruk en sign in Nederland 
en België 
Eisma Businessmedia bv 
Celsiusweg 41 
8912 AM Leeuwarden 
Peter Feenstra 
Buitendienst          Binnendienst 
Michel Lases          Nynke Miedema 
T +31 (0)6-82813717       T +31 (0)88-2944852 
m.lases@eisma.nl            n.miedema@eisma.nl 
Wouter Mooij, hoofdredacteur 
T +31 (0)88-2944817 
E w.mooij@eisma.nl 
Hetty Stevens, eindredacteur (sign) 
T +31 (0)88-2944820 
E h.stevens@eisma.nl 
Marijke Kuypers, eindredacteur (zeefdruk) 
T +31 (0)88-2944819 
E m.kuypers@eisma.nl 
4.100 exemplaren 
Voor de meest actuele oplagegegevens 
verwijzen wij u naar de HOI-website  
www.hoi-online.nl  
30 
8 x per jaar 
 
 

Advertentietarieven 

Pagina omslag 2           + 15 % 
 
Pagina omslag 3           + 10 % 
                                                
Pagina omslag 4           + 20 % 
 
Overeengekomen speciale plaats           + 10 % 
 
Brief onder nummer           € 23 
                                                
Opmaakkosten           doorberekening geschiedt  
            
           op basis van verricht werk 
 
 

Bijsluiters / meehechters 
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Insteker max. 1 A4   2689 
Insteker max. 1 A3 (gevouwen tot A4) 3535 
Insteker groter dan 1 A3  op aanvraag 
Meehechter, max. 1 A3   op aanvraag 
Meehechter, groter dan 1 A3   op aanvraag 
 
Inzake technische uitvoering, graag tijdig contact opnemen 

Toeslagen 

                         
                        (Aantal full colour plaatsingen (in 12 maanden) 
 
Formaat                     1 x     4 x         8 x 
 
1/4 pagina   689   658   623
  
1/2 pagina               1322                1255 1192                
   
1/1 pagina 2449               2327            2209               
    
 

Drukprocedé           offset 
 
Papier omslag           200 g/m2 hv + glanslaminaat
  
Papier binnenwerk           115 g.m2 hv halfmat mc 
 

Druktechnische gegevens 

Brancheregister 

Optie 1: Uitgebreide N.A.W.-gegevens + uw logo in full colour en 
slogan of bedrijfsactiviteiten in ca. 10 woorden € 128,- per 
vermelding per rubriek (prijzen op basis van een jaarcontract van 8 
plaatsingen). 
 
Optie 2: Een advertentie van B 57 x H 66 mm in full colour bij een 
rubriek naar keuze € 261,- per plaatsing per rubriek (prijzen op 
basis van een jaarcontract van 8 plaatsingen). 
 
Bovenstaande tarieven zijn inclusief doorplaatsing van uw 
bedrijfsgegevens in het online brancheregister op www.sign.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 / meehechters 

Aantal  gelijk aan oplage (zie pagina 1) 
Afwerken  handzaam in dozen verpakt 
Deadline  uiterlijk 6 werkdagen voor verschijning 
Aanleveradres Veldhuis Media 
 T.a.v. Theo Nitrauw 
 Kanaaldijk OZ 3 
 8102 HL Raalte 
  
  Graag onder vermelding van: 
 Sign+ magazine en het editienummer. 

Afmetingen 

Verschijningstabel 2018 

Formaat Staand (b x h in mm) Liggend (b x h in mm) 

1/4 pagina  99 x 132 202 x 64 

1/2 pagina   99 x 268  202 x 132 
 

1/1 pagina  202 x 268  -- 
 
Zetspiegel  202 x 268 
Bladspiegel 230 x 300 Afloop: 3 mm rondom extra  

Kleurmodus  CMYK 
Resolutie  300 dpi  
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Aanleveren digitaal advertentiemateriaal 

U kunt advertentiemateriaal tot 10MB aanleveren per e-mail 
naar sign@zeedesign.nl. Voor grotere bestanden kunt u gebruik 
maken van het We Transfer kanaal van Eisma Mediagroep.  
Upload uw bestanden op www.wetransfer.com en  
stuur dit naar sign@zeedesign.nl  

Editie       sluitdatum             sluitdatum            verschijnings-              Thema/Focus 
                 reserveren            aanleveren            datum (op de mat)  
   

1               di. 02-01-18          do.04-01-18          di.23-01-18                      Voorbeschouwingen: ISE & Expo 4.0 

2              ma.12-02-18          do.15-02-18          di.06-03-18                      Voorbeschouwing Pure Digital, nabeschouwingen: ISE & Expo 4.0 

3                vr.30-03-18          do.05-04-18          di.24-04-18                      Voorbeschouwing Fespa               

4                vr.18-05-18          do.24-05-18          di.12-06-18                     Nabeschouwingen: Pure Digital & Fespa   

5              ma.25-06-18          do.28-06-18          di.17-07-18 

6              ma.13-08-18          do.16-08-18          di.04-09-18                     Voorbeschouwing Sign2Com 

7              ma.01-10-18          do.04-10-18          di.23-10-18                    Nabeschouwing Sign2Com 

8              ma.12-11-18          do.15-11-18          di.04-12-18                    Wrap-it Special  

http://www.wetransfer.com/


Website www.sign.nl 

Een large rectangle is een opvallende vierkante banner aan de 
rechterkant van de pagina. Het formaat leent zich uitstekend voor 
de communicatie van verschillende typen boodschappen, 
waaronder video. Een large rectangle linkt rechtstreeks door naar 
de landingspagina. 
 
Specificaties 
• 336 x 280 pixels  
• 300 x 250 pixels (voor mobiele apparaten) 
• Bestandsgrootte: max. 49 kb; 
• Bestandsformaten: animated GIF, GIF,   
  JPG of HTML5 of een Third Party Tag 
• URL van de landingspagina 
 
Tarief 
•  € 91,- CPM (1 CPM = 1.000 vertoningen) 
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Advertorial 

Large rectangle 

Leaderboard 

Een Leaderboard is een horizontale banner bovenaan de pagina. 
 
Specificaties 
• 728 x 90 pixels 
• 320 x 50 pixels (voor mobiele apparaten) 
• Bestandsgrootte: max. 49 kb; 
• Bestandsformaten: GIF, JPG, HTML5 of Third Party Tags. 
• Url van de landingspagina 
 
Tarief 
• € 85,- CPM (1 CPM = 1.000 vertoningen) 

Logolink 

Een logolink is combinatie van een klein logo met een korte tekst. 
 
Specificaties 
• Logo van 90 x 40 pixels, max. 40 kb 
• 2 korte tekstregels van elk ca. 25 karakters (incl. spaties en 
leestekens) 
• URL van de landingspagina 
 
Tarief 
• € 289,- per maand 

 Rich Media 

Naast de reguliere online uitingen behoren Rich Media uitingen 
zoals Expandables, Floor Ads, Layers, Corner Ads en Wallpapers 
ook tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
onze accountmanager. 
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DoubleClick for Publishers 

www.sign.nl maakt voor online adverteren gebruik van het 
adserving platform van DoubleClick for Publishers (DFP). 
DoubleClick is wereldwijd marktleider en serveert per maand meer 
dan 80 miljard online advertenties met behulp van meer dan 130 
adservers over de hele wereld. DoubleClick is meer dan 10 jaar 
geleden opgericht en nu onderdeel van Google. De meetmethode 
van DoubleClick is geaudit door PriceWaterhouseCoopers. 
In de adserving infrastructuur wordt voortdurend geïnvesteerd en 
er vinden continu verbeteringen plaats met als doel het meest 
betrouwbare, stabiele en vertrouwde adserving platform te 
blijven. Voor rapportages met resultaten van uw online advertenties 
kunt u contact opnemen met onze salesafdeling. 

 Aanleveren materiaal 

Materiaal t.b.v. www.sign.nl graag 2 werkdagen voor 
plaatsing aanleveren per e-mail bij: n.miedema@eisma.nl  

www.sign.nl heeft maandelijks maar liefst 130.000 pageviews 

mailto:n.miedema@eisma.nl?subject=Materiaal%20Sign+%20Magazine
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Nieuwsbrief Sign+ Magazine 

Een banner is een horizontale advertentie, bijna 
net zo breed als de nieuwsbrief zelf. Een banner 
linkt rechtstreeks door naar de landingspagina. 
 
Specificaties 
• 550 x 150 pixels, max. 99 kb. 
• GIF, Jpg, Png  
• Url van de landingspagina 
 

Tarief 
• € 402,- per editie 
 

Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie 
die qua opmaak gelijkenis vertoont met de 
redactionele inhoud van de nieuwsbrief. Een 
advertorial linkt rechtstreeks door naar de 
landingspagina. 
 
Specificaties 
• Tekst: kopregel, bodytekst en pay-off,    
  samen max. 400 leestekens incl. spaties. 
• Afbeelding 600 x 400 pixels, max 120 kb. 
• Url van de landingspagina 
 
Tarief 
• € 402,- per editie 

 Aanleveren materiaal 

Materiaal ten behoeve van de nieuwsbrief 
graag uiterlijk 1 werkdag voor plaatsing 
aanleveren per e-mail bij: 
n.miedema@eisma.nl  
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Full banner 

Advertorial 

 Advertorial 

 Full banner 

Naast een uiting in onze reguliere nieuwsbrief 
bieden wij ook de mogelijkheid om een 
dedicated nieuwsbrief (E-cast) voor u te 
versturen naar de nieuwsbriefabonnees van 
Sign+ Magazine. Vraag naar de 
mogelijkheden bij onze accountmanager. 
 
Specificaties 
• compleet HTML script 
 
Tarief 
• € 1802,- per editie 

 Dedicated nieuwsbrief / E-cast 

De digitale nieuwsbrief van Sign+ Magazine wordt iedere week op donderdag 
verzonden naar 4.300 nieuwsbriefabonnees. 
 
 

Advertorial 

Full banner 

mailto:n.miedema@eisma.nl


 

De Wrap-it Special verschijnt op 4 december 2018. 
 
 
 

• 7.500 exemplaren.  
 

 
 
In de Wrap-it Special bieden wij advertorials aan:.  
• 2/1 pagina advertorial in full colour  € 2.950 

(inclusief opmaak en tekst door de redactie verzorgt). 
            Indien u zelf de tekst aanlevert ontvangt u € 200 korting. 
 
Een gewone advertentie plaatsen kan natuurlijk ook.  
Vraag de accountmanager naar de mogelijkheden. 
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Sign+ Award 

Verschijningsdatum 

Oplage 

Specificaties 

 Wrap-it Special 

Tarieven 

Ten behoeve van de 2/1 pagina advertorial ontvangen we 
graag het volgende materiaal: 
• Tekst, maximaal 500 tot 600 woorden 
• 4 afbeeldingen in hoge resolutie  
• Uw logo en bedrijfsgegevens 
 
In verband met de planning van de redactie verzoeken wij u 
vriendelijk om tijdig uw advertorial te reserveren. 
 

                                                                
                 
Aanleveren materiaal 

U kunt het materiaal sturen naar RedactieSign@Eisma.nl 
Voor grotere bestanden kunt u gebruik maken van het  
We Transfer kanaal van Eisma Mediagroep. Upload uw  
bestanden op www.wetransfer.com en stuur dit naar 
RedactieSign@Eisma.nl 

http://www.wetransfer.com/
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De Sign⊕ Award is uitgegroeid tot een gerenommeerde vakprijs die  
eens in de twee jaar wordt uitreikt, volop in de belangstelling staat en  
veel publiciteit genereert. De missie van Sign⊕ Magazine is: faciliteren  
van verdere professionalisering van de signbranche. Organisatie van  
een vakprijs past in deze missie. Samen met een viertal hoofdsponsors,  
die zich herkennen in deze missie, willen we de Sign⊕ Award 2018 op  
een nog hoger niveau tillen. We stellen professionele ondernemingen  
in de signmarkt in de gelegenheid deze prestigieuze Award in de  
signbranche te ondersteunen. 
 
Dit kan op twee manieren: 
Hoofdsponsor   € 6.000,- 
Ambassadeur   € 1.500,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdsponsoring van de Sign⊕ Award 2018 kost 6.000 euro.  
De logo’s van de hoofdsponsors worden op alle aankondigingen 
over de Sign⊕ Award 2018 die vanaf januari 2018 verschijnen, 
gecommuniceerd (zowel redactionele artikelen in het blad, op onze 
site, in e-mail nieuwsbrieven, presentatie op diverse vakbeurzen als 
uitgaande persberichten naar andere media). Online uiteraard met 
directe link naar uw website. 
Er wordt een aparte landingspagina gecreëerd voor de Sign⊕ 
Award waar de sponsoren continu met hun logo in beeld zijn en 
ook een profielpagina wordt aangemaakt met achtergrondinfo over 
de hoofdsponsor. De ‘markt’ kan vanaf half september hier online 
stemmen om de publieksfavoriet te bepalen; ervaring leert dat dit 
erg veel traffic genereert.  
In de eerste nummers van Sign⊕ Magazine in 2018 wordt 
afwisselend voor één van de hoofdsponsoren, een 1/1 pagina 
gereserveerd met een interview over zijn motivatie voor 
ondersteuning van de vakprijs. 
Het wordt op prijs gesteld als hoofdsponsors ook zelf 
relaties/klanten aansporen (bijvoorbeeld met een banner op hun 
website) om deel te nemen aan de Sign⊕ Award 2018. Graag 
ondersteunen we u met communicatiemateriaal. Met elkaar maken 
we deze vakprijs immers tot een succes! 
In najaar 2018 zullen tijdens een speciale feestavond, op een tot 
de verbeelding sprekende locatie ergens in het midden van het 
land, de winnaars per categorie bekend worden gemaakt. De 
awards worden per categorie uitgereikt door een 
vertegenwoordiger van de verschillende hoofdsponsors aan de 
winnende projecten. Tevens zal dan door de juryvoorzitter bekend 
worden gemaakt wie de overall titel ‘Winnaar Sign⊕ Award 2018’ 
mag voeren. 
De hoofdsponsoren zullen gedurende de uitreiking door de 
organisatie duidelijk voor het voetlicht worden gebracht, onder 
andere in de vorm van een mini-interview op het podium. 
Elke hoofdsponsor krijgt tien relatiekaarten waarmee relaties 
persoonlijk kunnen worden uitgenodigd om de uitreiking en de 
feestavond rond de Sign⊕ Award 2018 bij te wonen. 
 

 
 

Uitgebreid redactioneel verslag van de uitreiking van de Sign⊕ 
Award 2018 zal te vinden zijn in ons blad en op de website. 
Tevens wordt in het blad de overhandiging van de prijs per 
categoriewinnaars door sponsor met foto en onderschrift in beeld 
gebracht. 
Eisma Businessmedia, de uitgever, feliciteert de winnaars met 
een 1/1 fc felicitatiepagina in Sign⊕ Magazine waarbij de 
sponsoren expliciet zullen worden genoemd plus logovermelding. 
 
 
 
 
Daarnaast wordt bedrijven de mogelijkheid geboden om op te 
treden als Ambassadeur van de Sign⊕ Award 2018. Dit kost 
1.500 euro per bedrijf. 
Logo op de Award-website in een speciaal ‘Ambassadeursblok’ 
Naamsvermelding in de Award nieuwsbrieven als ambassadeur 
Naamsvermelding op de wervingspagina van de Awards (print) 
Naamsvermelding op de online uitnodiging 
2 x een relatiekaart voor de Award-uitreiking 
  
PS 1: Optreden als sponsor betekent geen beperking van 
klanten die uw materialen of machines gebruiken voor deelname 
aan de Sign⊕ Award 2018, daar de onafhankelijkheid van de jury 
volledig is afgedekt via het Wedstrijdreglement. 
  
PS 2: De organisatie is vrij om, naast de hoofdsponsors en 
ambassadeurs, eventuele derden die kosteloos werk (bv. 
printwerk) uitvoeren t.b.v. de Sign⊕ Award 2018 te noemen in 
haar algemene communicatie. 
  
PS 3: Het is mogelijk dat, in de aanloop naar de aftrap van de 
Sign+ Award 2018, het aantal categorieën nog wordt uitgebreid 
of een aantal worden samengevoegd. 
 
 
 
Wilt u meer informatie of heeft u interesse om de Sign+ Awards 
te sponsoren? Neem dan contact op met Michel Lases op 
telefoonnummer 06-82813717 of via e-mail: m.lases@eisma.nl 
 
 

Hoofdsponsor 

Sign⊕ Award 

Ambassadeur 

Informatie 

mailto:m.lases@eisma.nl
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