Tariefkaart 2019
Datum: januari 2019

Warehouse Totaal

Algemene informatie
Warehouse Totaal

Inhoud

Warehouse Totaal is voor en door managers
in de interne logistiek en schrijft over de
interne logistieke processen in en direct
rondom het warehouse.
Warehouse Totaal wordt op naam verstuurd
aan logistieke beslissers binnen zorgvuldig
geselecteerde bedrijven waar interne logistiek
een fundamenteel onderdeel is van de primaire
bedrijfsvoering. De artikelen zijn verdeeld over
vijf pijlers waar de warehousemanager dagelijks
mee te maken heeft: werkvloer, orderpicking,
magazijnautomatisering, teamwork en
verpakken.

Uitgegeven door

Eisma Industriemedia bv
Informaticaweg 3, 7007 CP Doetinchem

Uitgever

Rens Sturrus

Accountmanager

Demphy Hurkmans
T 088 – 29 44 744
E d.hurkmans@eisma.nl

Hoofdredacteur

Martijn Reintjes
T 088 – 29 44 703

Gem. gedrukte
oplage
Gem. verspreide
oplage

Advertentietarieven
Full colour
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

Titel

1x
3x
6x
12x
€ 5.265 € 5.055 € 4.852 € 4.658
€ 3.160 € 3.255 € 2.910 € 2.795
€ 1.896 € 1.820 € 1.747 € 1.675

14.461
14.305 (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
VerschijningsFrequentie

14
6 x per jaar

Toeslagen
pagina 2 omslag
pagina 3 omslag
pagina 4 omslag

+ 15%
+ 15%
+ 15%

Tarieven overdrukken van reeds gepubliceerde redactionele
artikelen op aanvraag

Bijsluiters en meehechters
Prijs op aanvraag

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.
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Digitaal advertentiemateriaal

Afmetingen
Formaat

staand (bx h in mm)

1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina

191 x 265
94 x 265
94 x 130
94 x 63

Bladspiegel

230 x 300

Kleurmodus
Resolutie

CMYK
300dpi

liggend (b x h in mm)

191 x 130
191 x 63
191 x 29
Afloop: 3 mm rondom extra

*Mogelijke uitzondering in formaat wanneer de advertentie op
een redactionele pagina wordt geplaatst.

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

Verschijningstabel 2019
Nr. Verschijndatum

Deadline

Thema

1
2
3
4
5
6

31 januari
13 maart
9 mei
22 augustus
26 september
6 november

Material Handling & Opslag
Verpakkingstrends 2019
Duurzaamheid & Energiemanagement
Inrichting & Routing
SPECIAL: WAREHOUSE INNOVATION 2019
Veiligheid

26 februari
5 april
4 juni
17 september
22 oktober
29 november

Beurs

Logistica en ICT & Logistiek 2019

Druktechnische gegevens

Aanlevering digitaal advertentiemateriaal

Drukprocédé
Papiersoort
Papiersoort binnenwerk

Per e-mail tot 10 mb naar warehousetotaal@zeedesign.nl
Vanaf 10 mb via de gratis server: www.wetransfer.com.
Onder vermelding van titel, editienummer en verschijndatum.

offset
170 gr. hv gesatineerd mc
100 gr. hv silk mc

Aanleveren bijsluiters
aantal
afwerken
deadline
aanleveradres

15.000
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
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