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ALGEMENE INFORMATIE

TARIEFKAART VAKBLAD 2021

LEZERS Metaal Magazine

EXEMPLAREN

Metaal Magazine is de kennisbron voor metaal. Het vakblad volgt innovaties in de metaaltechniek op de voet en doet daar objectief verslag van. 

Metaal Magazine wil voor de lezers, ondernemers van metaalbewerkende en verwerkende bedrijven, een onafhankelijk en betrouwbaar 

referentiekader zijn. Het doel is lezers te helpen in hun bedrijfsvoering. Technische en praktische informatie wordt aanschouwelijk gebracht aan de 

hand van drie pijlers: ondernemen, productietechniek en smart industries. Daarnaast is er aandacht voor trends in de metaal, beurzen, maar ook voor 

passie én plezier in het vak. Met Metaal Magazine bereikt u ondernemers en leidinggevenden in de metaalbranche.
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Tot 10 mb per e-mail naar metaal@zeedesign.nl o.v.v. titel, editienummer 

en verschijningsdatum met een cc naar: d.dewilde@eisma.nl of 

j.wanjala@eisma.nl. Maak voor grotere bestanden gebruik van

www.wetransfer.com.

AANLEVEREN DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

AANLEVEREN BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

VERSCHIJNINGSTABEL 2021*

ADVERTENTIETARIEVEN

Aantal full colour plaatsingen (in 12 maanden)

BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

Op aanvraag: prijs afhankelijk van gewicht en formaat. Inzake 

technische uitvoering, graag tijdig contact opnemen.

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

AFMETING

TARIEFKAART VAKBLAD 2021

Full Colour 1x 3x 6x 10x 

1/1 pagina 3.800 3.685 3.540 3.395

1/2 pagina 2.580 2.500 2.400 2.325

1/4 pagina 1.725 1.675 1.600 1.555

Aantal 5.000 exemplaren

Afwerken handzaam in dozen verpakt

Deadline uiterlijk 3 weken voor verschijning

Aanleveradres Veldhuis Media

T.a.v. Theo Nitrauw

Kanaaldijk OZ 3

8102 HL Raalte

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

DRUKTECHNISCHE GEGEVENS

Drukprocédé offset

Papiersoort omslag 170 g/m² hv gesatineerd m.c.

Papiersoort binnenwerk 115 g/m² hv silk mc

Voorpagina prijs op aanvraag

Formaat staand (bx h in mm) liggend (b x h in mm)

1/1 pagina 230 x 300 
+3 mm rondom extra bij 

aflopende advertentie

1/2 pagina 94 x 265 191 x 130

1/4 pagina 94 x 130 191 x 63

Kleurmodus CMYK

Resolutie 300dpi 
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Nummer Sluitdatum Verschijnings-

reserveren datum

1 do-28-01-21 di-23-02-21

2 ma-22-03-21 vr-16-04-21

3 do-29-04-21 vr-28-05-21

4 wo-16-06-21 vr-09-07-21

5 wo-01-09-21 vr-24-09-21

6 do-14-10-21 vr-09-11-21

7 wo-24-11-21 vr-17-12-21

Pijlers:  Ondernemen - Bedrijfs-productieprocessen - Productietechniek - Smart Industries

*wijzigingen onder voorbehoud.


