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Oplage
Jaargang
Verschijningsfrequentie

4.100 ex.
34
8 x per jaar

LEZERS SIGN+ MAGAZINE
Sign+ Magazine is al 33 jaar het meest gelezen vakblad voor de signbranche in Nederland en België. De kracht van het blad is de combinatie van vaktechnische
inhoud en beeld, samengesteld door een betrokken en enthousiaste redactie. Sign+ Magazine richt zicht op de totale maakindustrie van visuele communicatie; van
sign- en displayindustrie tot zeefdrukkers, (foto)printbedrijven, textieldrukkers en -leveranciers, standbouwers, grootwinkelbedrijven en reclamebureaus in
Nederland en België. Acht keer per jaar verschijnt er een nieuwe uitgave vol relevante vakinformatie, project- en bedrijfsreportages en actuele product- en
marktinformatie.

OPLAGE
Sign+

4 .1 00
EXEMPLAREN

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 01010690. 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 SIGN+ MAGAZINE 2 0 2 2
ADVERTENTIETARIEVEN

AFMETING

Aantal full colour plaatsingen (in 12 maanden)

Formaat

Formaat

1x

4x

8x

1/1 pagina

2.522

2.397

2.275

1/2 pagina

1.362

1.293

1.228

1/4 pagina

710

678

642

DRUKTECHNISCHE GEGEVENS

staand (b x h in mm)

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

202 x 268
99 x 268
99 x 132

Bladspiegel
Kleurmodus
Resolutie

230 x 300
CMYK
300dpi

liggend (b x h in mm)

202 x 132
202 x 64

+3 mm rondom extra bij
aflopende advertentie

BRANCHEREGISTER

Drukprocédé

offset

Papiersoort omslag

200 g/m² hv + glanslaminaat

Papiersoort binnenwerk

115 g/m² hv halfmat mc

BIJSLUITERS / MEEHECHTERS

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 acht 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 acht plaatsingen).

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

AANLEVEREN BIJSLUITERS / MEEHECHTERS
Aantal

4.100 exemplaren

Afwerken

handzaam in dozen verpakt

Deadline

uiterlijk 6 werkdagen voor verschijning

Aanleveradres

Veldhuis Media
AANLEVEREN DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

T.a.v. Theo Nitrauw
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
Aanleveren altijd onder vermelding van afzender, titel van het blad en
editie.

VERSCHIJNINGSTABEL 2022
editie

Tot 10 mb per e-mail naar sign@zeedesign.nl o.v.v. titel, editienummer en
verschijningsdatum. Maak voor grotere bestanden gebruik van
www.wetransfer.com. Upload uw bestanden op www.wetransfer.com en
stuur dit naar sign@zeedesign.nl

DIGITAAL ADVERTENTIEMATERIAAL

sluitdatum

sluitdatum

verschijnings-

reserveren

aanleveren

datum (op de mat)

1

ma 03-01-22

do 06-01-22

di 25-01-22

2

ma 14-02-22

do 17-02-22

di 08-03-22

3

vr 28-03-22

do 31-03-22

di 19-04-22

Adobe Illustrator

4

ma 02-05-22

do 05-05-22

di 24-05-22

5

ma 20-06-22

do 23-06-22

di 12-07-22

6

ma 22-08-22

do 25-08-22

di 13-09-22

7

ma 10-10-22

do 13-10-22

di 01-11-22

8

ma 21-11-22

do 24-11-22

di 13-12-22

eps
Adobe Photoshop
Flattened (niet in lagen)
tiff, *.eps, *.jpg, *.psd
multikanaal of duotoon beelden
Overig (zonder opmaak)

PDF
Certified PDF
Quark Xpress
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nummer 01010690. 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.

