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Titel
Ondertitel

Bulk
Solids Processing & Handling

Uitgegeven door

Eisma Industriemedia bv
Informaticaweg 3
7007 CP Doetinchem

Uitgever

Jeroen van der Molen

Sales

Lida Meyers Accountmanager
T +31 (0) 882 944 738
M +31 (0) 642 759 522
E l.meyers@eisma.nl

Gem. gedrukte oplage
6.014 (HOI kwartaal 4/’18 t/m kwartaal 3/’19)
Gem. verspreide oplage 5.879 (HOI kwartaal 4/’18 t/m kwartaal 3/’19)
Voor de meeste actuele oplagegegevens
verwijzen wij u door naar de NOM website
www.nommedia.nl
Jaargang
Verschijningsfrequentie

28
7 x per jaar

Redactie

Jos Verleg, hoofdredacteur
M +31 (0) 643 875 110
E redactiebulk@eisma.nl

LEZERS Bulk
De lezers van Bulk zijn plantmanagers, chefs productie, procestechnologen, technische directies, ontwerpers en constructeurs die zich dagelijks bezighouden met de
handling & processing van solids. Bulk brengt hen op de hoogte van wat, wie en hoe in de stortgoedmarkt.
De lezers van Bulk zijn praktisch ingestelde techneuten die binnen hun DMU’s wezenlijke bijdragen leveren aan de ontwikkeling en optimalisering van
productieprocessen.

EXEMPLAREN

OPLAGE
BULK

6.000
EXEMPLAREN

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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AFMETING

ADVERTENTIETARIEVEN
Aantal full colour plaatsingen (in 12 maanden)
Full Colour

1x

3x

6x

8x

1/1 pagina

3.575

3.419

3.290

3.080

1/2 pagina

2.229

2.084

1.940

1.795

1/4 pagina

1.388

1.279

1.193

1.103

DRUKTECHNISCHE GEGEVENS

Formaat

staand (bxh in mm)

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

230 x 300
94 x 265
94 x 130

Bladspiegel
Kleurmodus
Resolutie

230 x 300
CMYK
300dpi

liggend (bxh in mm)
+3 mm rondom extra bij
aflopende advertentie

191 x 130
191 x 63

+3 mm rondom

AANLEVEREN DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

Drukprocédé

offset

Papiersoort omslag

170 g/m² hv gesatineerd m.c.

Papiersoort binnenwerk

115 g/m² hv silk mc

Tot 10 mb per e-mail naar bulk@zeedesign.nl o.v.v. titel, editienummer
en verschijningsdatum met een cc naar: l.meyers@eisma.nl. Maak voor
grotere bestanden gebruik van www.wetransfer.com.

BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

Op aanvraag: prijs afhankelijk van gewicht en formaat. In verband met
technische uitvoering, graag tijdig contact opnemen.

PDF
• Certified PDF
• Alle fonts invoegen

AANLEVEREN BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

Quark Xpress
• Alle (Macintosh) fonts, illustraties en beelden meesturen

Aantal

6.000 exemplaren

Afwerken

handzaam in dozen verpakt

Deadline

uiterlijk 3 weken voor verschijning

Aanleveradres

Veldhuis Media

Adobe Illustrator
• Lettertypen omzetten naar lettercontouren
• *.ai, *.eps
Adobe Photoshop
• Flattened (niet in lagen)
• *.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd
• Geen multikanaal of duotoon beelden

T.a.v. Theo Nitrauw
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte

Graag onder vermelding van afzender, titel van het blad en editie.

Overig (zonder opmaak)
• Tekst uitsluitend in Word, afbeeldingen separaat bijvoegen

VERSCHIJNINGSTABEL 2020
Nr

Sluitdatum
aanleveren

Verschijningsdatum

1

ma-27-01-20

vr-14-02-20

Mengen

2

ma-02-03-20

vr-20-03-20

Maintenance / Verpakken

3

do-16-04-20

vr-08-05-20

Malen / Zeven

3a

do-16-04-20

vr-08-05-20

Stofbestrijding / explosieveiligheid-ATEX

4

ma-08-06-20

vr-26-06-20

Wegen en doseren / Niveaumeting

5

ma-24-08-20

vr-11-09-20

Preview IP & Powtech & Solids Antwerpen

6
6a
7

Thema/focus

Vakbeurzen

Solids Dortmund (1 en 2 apr)
Empack Utrecht (31 mrt t/m 2 apr)
Maintenance Gorinchem (21 t/m 23 apr)
ATEX-congres (11 juni)

Industrial Processing (29 sep t/m 2 okt)
Powtech (29 sep t/m 1 okt)
Solids Antwerpen (21 en 22 okt)

Drogen / Transport
Opma-05-10-20
alle orders en leveringen zijnvr-23-10-20
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
ma-19-10-20
vr-06-11-20
Haven op- en overslag
datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend.
ma-23-11-20

vr-11-12-20

Silo’s / Marktontwikkelingen

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.

