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Metaal Magazine
Het vakblad voor de metaalbranche geeft
objectieve en betrouwbare informatie over
metaal productietechniek en de
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diensten die belangrijk zijn voor de
metaalbewerking en -verwerking.
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Gedrukte oplage
5.012 exemplaren
Gem. verspreide oplage 4.860 (HOI kwartaal 4/’17 t/m kwartaal 3/’18)
Voor de meeste actuele oplagegegevens
verwijzen wij u door naar de NOM-website
www.nommedia.nl
Jaargang
57
Verschijningsfrequentie 8 x per jaar

Advertentietarieven
Formaat
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

1x
4109
2586
1727

3x
3985
2509
1675

6x
3820
2404
1606

10x
3700
2326
1554

Druktechnische gegevens
Druktechnische gegevens
drukprocedé
papiersoort omslag
papiersoort binnenwerk

offset
170 gr. hv gesat.
115 gr. hv. silk mc

Tarieven zijn gebaseerd op full colour plaatsingen

Voorpagina
2/1 pagina advertorial

3169
3551

Bijsluiters / meehechters (gebaseerd op de gehele oplage)

Toeslagen
Plaatsingstoeslagen
Special position
Coverpages
aflopend
rugmarge

de toeslagen worden berekend over
de gecontracteerde prijs
10%
page 2: 15%, page 3: 10%
page 4: 20%
15%
15% over de som van 2 pagina’s

2 pagina’s
42 eurocent per stuk
4 pagina’s
58 eurocent per stuk
8 pagina’s
71 eurocent per stuk
12 pagina’s
82 eurocent per stuk
16 pagina’s
91 eurocent per stuk
20 pagina’s
95 eurocent per stuk
24 pagina’s
97 eurocent per stuk
Bovengenoemde prijzen zijn incl. porti en meehechtkosten
en excl. BTW.

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.

Tariefkaart 2019
Redactioneel

Digitaal advertentiemateriaal

Metaal Magazine is sterk in techniek, want dat zijn onze lezers
ook. Zij willen alles weten over de technische ontwikkelingen in
hun markt en meteen inzicht krijgen in die nieuwe technieken.
Die twee onderdelen zijn dan ook het hart van Metaal
Magazine: nieuws en technische verdieping. Metaal Magazine
geeft objectieve en betrouwbare informatie over technische
producten of diensten die belangrijk zijn voor de metaalbewerking en -verwerking.
Onze lezers, uw doelgroep.
Onze lezers willen betrouwbare en objectieve informatie,
omdat zij onder andere met deze informatie over investeringen
beslissen. Of deze beslissing beïnvloeden. Onze lezers zijn veelal
ondernemers of leidinggevenden en mensen uit het technisch
middenkader. Vrijwel allemaal hebben ze een MTS/HTS
achtergrond.

Aanleveren bijsluiters
aantal
afwerken
deadline
Aanleveradres

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.

Afmeting

gelijk aan oplage (zie pagina 1)
handzaam in dozen verpakt
uiterlijk 3 weken voor verschijning
Veldhuis Media
t.a.v. Theo Nitrauw
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL RAALTE
o.v.v.: afzender, titel van het blad en
nummer

Formaat
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

staand (b x h in mm)
191 x 265
94 x 265
94 x 130

zetspiegel
bladspiegel

191 x 265
230 x 300 afloop: 3 mm rondom extra

colormodus
resolution

liggend (b x h in mm)
191 x 130
191 x 63

CMYK
300 dpi

Aanleveren digitaal advertentiemateriaal
Aanleveradres printadvertenties: metaal@zeedesign.nl o.v.v.
titel, editienummer en verschijningsdatum met een cc naar:
d.dewilde@eisma.nl of j.wanjala@eisma.nl.
Online- en nieuwsbriefmateriaal mailen naar:
traffic.industrie@eisma.nl
Technische eisen banners:
Bestandsformaten: jpg, gif, animated gif, flash
 HTML-code

Verschijningstabel 2019

nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
nr. 6
nr. 7
nr. 8

Deadline reserveren

Verschijndatum

Thema

09-01-2019
13-02-2019
27-03-2019
02-05-2019
07-08-2019
18-09-2019
23-10-2019
21-11-2019

01-02-2019
08-03-2019
19-04-2019
24-05-2019
30-08-2019
11-10-2019
15-11-2019
17-12-2019

Voorbeschouwing Demoweek/RapidPro
Nabeschouwing Demoweek/RapidPro
Gifa Dusseldorf
Voorbeschouwing EMO
Nabeschouwing EMO, voorbeschouwing Metavak
Voorbeschouwing Blechexpo, Schweisstec, Nabeschouwing Metavak
Blechexpo, Schweisstec
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