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Oplage

10.400 exemplaren
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16
Verschijningsfrequentie 5 x per jaar

LEZERS Warehouse Totaal
Het merk Warehouse Totaal legt de focus op de logistiek manager die zich bezighoudt met de interne logistiek en op zoek is naar praktische tips en
slimme oplossingen om de processen in en direct om het warehouse efficiënter in te delen. Het gaat hierbij om oplossingen voor zaken als beter
plannen, efficiënter werken, een veiliger magazijn, duurzaamheid, automatisering, inzicht in wet- en regelgeving en in de producten en diensten
op de markt.

O PL AG E
W AR E H O U S E T O T AAL

10. 400
EXEMPL AREN

EXEMPLAREN

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 65199030. 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 VAKBLAD 2 0 2 1
ADVERTENTIETARIEVEN

AFMETING

Aantal full colour plaatsingen (in 12 maanden)

Formaat

staand (bx h in mm)

1/1 pagina

230 x 300

1/2 pagina

94 x 265

191 x 130

1/4 pagina

94 x 130

191 x 63

1x

3x

6x

12x

1/1 pagina

€ 5.265

€ 5.055

€ 4.852

€ 4.658

1/2 pagina

€ 3.160

€ 3.255

€ 2.910

€ 2.795

1/4 pagina

€ 1.896

€ 1.820

€ 1.747

€ 1.675

DRUKTECHNISCHE GEGEVENS

Kleurmodus

CMYK

Resolutie

300dpi

liggend (b x h in mm)
+3 mm rondom extra bij
aflopende advertentie

AANLEVEREN DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

Drukprocédé

offset

Papiersoort omslag

170 g/m² hv gesatineerd m.c.

Papiersoort binnenwerk

100 g/m² hv silk mc

Tot 10 mb per e-mail naar warehousetotaal@zeedesign.nl o.v.v. titel,
editienummer en verschijningsdatum met een cc naar:
d.hurkmans@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

10.400 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

Onder vermelding van afzender, titel van het blad en editie.

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 2021

nr

verschijndatum

Deadline
reserveren

1

di-16-02-21

do 21-01-21

2

di-13-04-21

wo-17-03-21

3

di-01-06-21

ma-03-05-21

4

di-28-09-21

do-02-09-21

5

di-16-11-21

do-21-10-21

NB. Los van bovenstaande vindt op 4 maart 2021 het online event “Warehouse Totaal Live - Warehousing in een nieuwe tijd” plaats.
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