Tariefkaart 2019
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Algemene informatie
Titel
Ondertitel
Uitgegeven door
Uitgever
Advertentieverkoop

Redactie

Gedrukte oplage

Jaargang
Frequentie

Wouter Mooij, hoofdredacteur
T +31 (0)88-2944817
E w.mooij@eisma.nl
Hetty Stevens, eindredacteur
T +31 (0)88-2944820
E h.stevens@eisma.nl
Marijke Kuypers, eindredacteur
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
31
8 x per jaar

Bijsluiters / meehechters

Advertentietarieven
Aantal full colour plaatsingen (in 12 maanden)
Formaat
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

Sign+ Magazine
Hét vakblad voor de maakindustrie voor visuele
communicatie in Nederland en België
Eisma Businessmedia bv
Celsiusweg 41
8912 AM Leeuwarden
Peter Feenstra
Binnendienst
Buitendienst
Astrid Wouda
Maaike Gerritsen
T +31 (0)88-2944852
T +31 (0)6-55332192
a.wouda@eisma.nl
m.gerritsen@eisma.nl

1x

4x

8x

€ 2.522
€ 1.362
€ 710

€ 2.397
€ 1.293
€ 678

€ 2.275
€ 1.228
€ 642

Insteker max. 1 A4
Insteker max. 1 A3 (gevouwen tot A4)
Insteker groter dan 1 A3
Meehechter, max. 1 A3
Meehechter, groter dan 1 A3

€ 2.770
€ 3.641
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

Inzake technische uitvoering, graag tijdig contact opnemen

Toeslagen

Brancheregister

Pagina omslag 2
Pagina omslag 3

+ 15 %
+ 10 %

Pagina omslag 4
Overeengekomen speciale plaats
Brief onder nummer

+ 20 %
+ 10 %
€ 25
doorberekening geschiedt
op basis van verricht werk

Opmaakkosten

Druktechnische gegevens
Drukprocedé
Papier omslag
Papier binnenwerk

offset
200 g/m2 hv + glanslaminaat
115 g.m2 hv halfmat mc

Optie 1: Uitgebreide N.A.W.-gegevens + uw logo in full colour en
slogan of bedrijfsactiviteiten in ca. 10 woorden € 132 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 € 269 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
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Tariefkaart 2019
Afmetingen
Formaat

Digitaal advertentiemateriaal
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
Bladspiegel

202 x 268
230 x 300

Afloop: 3 mm rondom extra

Kleurmodus
Resolutie

CMYK
300 dpi

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

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
Afwerken
Deadline
Aanleveradres

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

Verschijningstabel 2019
Editie

sluitdatum
reserveren

sluitdatum
aanleveren

verschijningsdatum (op de mat)

Thema /Focus

1

di. 07-01-19

do.10-01-19

di.29-01-19

Voorbeschouwing ISE | Nabeschouwing Viscom

2

ma. 18-02-19

do.21-02-19

di.12-03-19

Voorbeschouwing Sign & Print Expo | Nabeschouwing ISE

3

vr.

05-04-19

wo.10-04-19

di.30-04-19

Voorbeschouwing Fespa

4

vr.

17-05-19

wo.22-05-19

di.11-06-19

Nabeschouwing Fespa

5

ma.01-07-19

do.04-07-19

di.23-07-19

6

ma.19-08-19

do.22-08-19

di.10-09-19

7

ma.07-10-19

do.10-10-19

di.29-10-19

8

ma.18-11-19

do.21-11-19

di.10-12-19

Voorbeschouwing Pure Digital
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Tariefkaart 2019
Sign.NL (130.000 pageviews per maand)

Large rectangle
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 een landingspagina.
Specificaties
• 336 x 280 pixels (PC en laptop), max. 99 kb
• 300 x 250 pixels (smartphone en tablet), max. 99 kb
• Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated.gif, .png, html5
• URL van de landingspagina
Tarief
• € 94,- CPM (1 CPM = 1.000 vertoningen)

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.

DoubleClick for Publishers
Leaderboard
Een leaderboard is een horizontale banner bovenaan de pagina.
Specificaties
• 728 x 90 pixels (PC en laptop), max. 99 kb
• 320 x 50 pixels (smartphone en tablet), max. 99 kb
• Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated.gif, .png, html5
• URL van de landingspagina
Tarief
• € 88,- CPM (1 CPM = 1.000 vertoningen)

Logolink
Een logolink is combinatie van een klein logo met een korte tekst,
die rechtstreeks doorlinkt naar een landingspagina.
Specificaties
• Logo van 90 x 40 pixels, max. 99 kb
• Tekst: max. 25 karakters, incl. spaties
• URL van de landingspagina
Tarief
• € 298,- per maand

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.
Voor rapportages met resultaten van uw online advertenties kunt
u contact opnemen met onze salesafdeling.

Aanleveren materiaal
Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated.gif, .png, html5
Kleurmodus:
RGB
Resolutie
72 dpi
URL:
URL van landingspagina
Aanleveren:
uiterlijk 2 werkdagen voor online
plaatsing aanleveren.
per email naar: a.wouda@eisma.nl
Opmerking:
Voor optimale weergave graag leaderboard,
fullbanner en large rectangle in 2 vermelde
formaten aanleveren.
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Nieuwsbrief Sign+ Magazine
De digitale nieuwsbrief van Sign+ Magazine wordt wekelijks op donderdag
verzonden naar > 4.300 nieuwsbriefabonnees.

Full banner
Een banner is een horizontale advertentie, bijna net zo
breed is 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
• € 414,- per editie

Advertorial
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
• koptekst: max. 50 karakters (max. 7 woorden)
inclusief spaties. Koptekst niet in kapitalen.
• bodytekst: max. 350 karakters, (ca. 50 woorden)
inclusief spaties
• foto/logo/illustratie: 600 x 400 pixels, max. 120 kb
Advertorial • URL van de landingspagina
Tarief
• € 414,- per editie

Dedicated nieuwsbrief / E-cast
Naast een uiting in onze reguliere nieuwsbrief is er ook
de mogelijkheid om een zgn. dedicated nieuwsbrief (Ecast) te versturen naar de nieuwsbriefabonnees van
Sign+ Magazine. Vraag naar de mogelijkheden bij onze
accountmanager.
Specificaties
• compleet HTML script
Tarief
• € 1.856,- per editie

Aanleveren materiaal
Bestandsformaten: .jpg, .gif, .png
Kleurmodus:
RGB
Resolutie
72 dpi
URL:
URL van landingspagina
Aanleveren:
uiterlijk 1 werkdag voor verschijning
per email naar: a.wouda@eisma.nl
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