
Metaal 
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De lezers van MetaalNieuws 
zijn bijna 18.000 ondernemers 
in de Nederlandse en Belgische 
metaalverwerkende industrie,  
waarvan er 12.000 behoren tot 
het midden- en kleinbedrijf (MKB). 
De kerndoelgroep bestaat uit 
directeuren/grootaandeelhouders 
die zelf dagelijks leiding geven 
aan de onderneming. De 2e 
doelgroep wordt gevormd door de 
zakelijke en technische managers 
in de metaalsector. De 3e groep 
bestaat uit toeleveranciers van 
onder meer materialen, machines 
en andere productiemiddelen, 
bewerkingscapaciteit, software en 
zakelijke dienstverlening. 

MetaalNieuws heeft een gratis 
verspreiding.

01 16-01-2018 09-01-2018 Vooruitblik 2018
02 30-01-2018 23-01-2018 Maakindustrie
03 13-02-2018 06-02-2018 TS/ESEF  Verspanen & METAV
04 27-02-2018 20-02-2018 TS/ESEF Automatisering & RapidPro
05 06-03-2018 27-02-2018 TS/ESEF Plaatbewerking 
06 13-03-2018 06-03-2018 TS Beursspecial
06 A 13-03-2018 06-03-2018 ESEF Beursspecial  
07 03-04-2018 27-03-2018 Nabeschouwing TS/ESEF
08 17-04-2018 10-04-2018 Oppervlaktetechniek
09 01-05-2018 23-04-2018 Machinebouw
10 15-05-2018 08-05-2018 Materialen 
11 29-05-2018 22-05-2018 Gereedschappen 
12 12-06-2018 05-06-2018 Verbindingstechniek
13 26-06-2018 19-06-2018 Transport & Logistiek
14 10-07-2018 03-07-2018 Industrie 4.0
15 28-08-2018 21-08-2018 Automatisering
16 11-09-2018 04-09-2018 AMB Stuttgart / Verspanen
16 A 11-09-2018 04-09-2018 TIV Hardenberg
17 25-09-2018 18-09-2018 Maakindustrie
18 09-10-2018 02-10-2018 EuroBLECH / Plaatbewerking 
19 23-10-2018 16-10-2018 Transport & Logistiek
19 A 23-10-2017 16-10-2018 METAVAK Beursspecial
20 06-11-2018 30-10-2018 Oppervlaktetechniek / Surface
21 20-11-2018 13-11-2018 Materialen
22 04-12-2018 27-11-2018 Verbindingstechniek
23 18-12-2018 11-12-2018 Machinebouw

Editie Verschijning Deadline Thema / Special 

Drukprocédé:      Offset Rotatie Heatset
Papiersoort:      60 grams LWC
Gedrukte oplage:     17.250
Verspreide oplage:     16.000 Nederland
        1.250 België
 

17.250

WWW.                  .NL
metaalbewerkingsmachines B.V.

FRI MACH
straalmachines
richtmachines

ontbraammachines
bandschuurmachines

polijstmachines
www.hevami.nl

Tel: +31(0)413376602

&

Combinatie van wereldklasse!

T +31 (0)75 68 18 200
E info@kabelzaandam.nl
I www.kabelzaandam.nl

Geperforeerd, gaas of strekmetaal?
Wij hebben het altijd op voorraad!
T 075 681 82 00
E  info@kabelzaandam.nl
I www.kabelzaandam.nl Metaal

Geperforeerd, gaas of strekmetaal?
Wij hebben het altijd op voorraad!

... als kwaliteit belangrijk is!

www.kernboor.nl

WWW.JANVANDAMTRANSPORT.NL

www.ijzeron.nl
het adres voor al uw

metaalbewerkingsmachines.

2 - 2,5 - 3 D lasersnijden
+  buislasersnijden
Ook onder een hoek

WWW.ZANTECH.NL
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www.widenhorn.nl

CADCAM, Calculatie & Onderdelen

DE NUMMER 1
IN KERNBOORTECHNIEK

Behringer 
bandzaagmachines
www.promatt.com
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www.edgecam.nl

Het Nederlandstalige cadcam systeem
voor frezen, draaien & draaderoderen

• Plasma
• Autogeen
• Retrofi ts
• Software
• Centricut
• Service

Authorized partner

act-machinery.nl
T (0513) 41 21 31

LASERSNIJWERK.EU

 BAAS-METAAL.NL
METAALBEDRIJF

 BAAS BV

Vervaardigen en 
bewerken van 
grote componenten.
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Wheedwarsweg 4  7471 GG  Goor  T +31 (0) 547 28 10 00
F +31 (0) 547 27 26 99  E verkoop@bauhuis-ip.nl

Industrial Partner

In dit nummer



Mevo: niet harder maar 
slimmer werken



Europese 5-asser 
Hyundai-Wia bekroond



TIV ziet bezoekerskwaliteit 
toenemen

Nieuwe waterstraalsnijmachine 
loopt al mooi vol



opmerkelijk
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Goldie of Barbie?
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Met de nieuwste generatie Powermax plasma kunnen fraaie metalen kunstwerken worden 
gemaakt.

Metaalkunstenaar in actie

Industrie omarmt digitale technologie
De Nederlandse industrie past op 
grote schaal geavanceerde, digitale 
technologie toe. De meeste sectoren 
van onze industrie hebben innovatie-
ve ontwikkelingen als smart indus-
try (robotisering, 3D-printing, big 
data), internet of things en cyber-
security al omarmd of zullen dat in 
de nabije toekomst doen. 

Dit blijkt uit een marktverkenning die 
is uitgevoerd in opdracht van UNETO-
VNI, de ondernemersorganisatie voor 
de installatiebranche. Het onderzoek 
laat zien dat technisch dienstverleners 
een sleutelpositie hebben als partner 
van industriële ondernemingen. UNE-
TO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra ver-
wacht dat de rol van installateurs de 
komende tijd alleen maar groter zal 
worden. 
De marktverkenning laat zien dat 
technisch dienstverleners in toene-
mende mate actief zijn op de indus-
triële markt. De Nederlandse indus-
trie blijkt geavanceerde technologie 
al op grote schaal toe te passen. Voor 
de marktverkenning onderzocht USP 
Marketing Consultancy in opdracht 
van UNETO-VNI vijf industriële sec-
toren: chemie, food, machines, elek-
trische apparaten en metaal. Volgens 
het onderzoeksrapport is over de hele 
linie de invloed van ontwikkelingen 
als smart industry en cybersecurity 
groot, al blijft de foodindustrie iets 
achter. Voor alle sectoren geldt dat de 
invloed van digitale technologie in de 
toekomst naar verwachting sterk zal 
toenemen. Vrijwel alle industriële on-
dernemingen zien 'cost of ownership' 
als een cruciale factor bij de toepas-
sing van nieuwe technologie. Het ren-
dement op lange termijn krijgt steeds 
meer aandacht. 
De marktverkenning van UNETO-VNI 

lijkt erop te wijzen dat de rol van in-
stallatiebedrijven daarom de komen-
de jaren alleen maar zal toenemen. 

Energie 
Het speelveld voor technisch dienst-
verleners zal binnen de industrie 
bovendien niet beperkt blijven tot 
digitale technologie. In alle secto-
ren van de Nederlandse industrie is 
de komende jaren naar verwachting 

ook steeds meer behoefte aan het 
oplossen van energievraagstukken. 
Het implementeren van nieuwe tech-
nieken om duurzaam te produceren 
en zo efficiënt mogelijk met energie 
om te gaan, zal binnen vrijwel alle 
industriële bedrijven in ons land nóg 
belangrijker worden. Niet alleen uit 
kostenoverwegingen, maar ook om te 
kunnen voldoen aan klimaatnormen 
die steeds strenger worden.

Metaalkunstenaar Marcel Boonen 
demonstreerde op de stand van Hy-
pertherm op Schweissen & Schneiden 
de geavanceerde mogelijkheden van 
de nieuwste generatie Powermax 
plasma snijders, door live meta-
len schilderijen en andere metalen 
kunstwerken te snijden.

Met een recordaantal bezoekers op 
de stand was de beurs een groot suc-
ces voor Hypertherm, net als voor de 
meeste andere exposanten. De ken-

nismaking met X-Definition - Hyper-
therms nieuwe klasse plasma, de live 
snijdemonstraties en de interactieve 
stand konden op veel waardering re-
kenen van de bezoekers. Via een live 
verbinding met Hypertherms Cutting 
Technology Center in Roosendaal, 
werden de snijkwaliteit en de snij-
snelheden van de nieuwe XPR300 en 
X-Definition plasma aan de bezoekers 
getoond. 
ww.hypertherm.com

OPLAGE

Verschijningsfrequentie:  23 x op jaarbasis de reguliere editie, aangevuld met de officiële beursspecials TIV en METAVAK.
    

MetaalnieuwsVoor meer informatie:
055-3601060
info@54umedia.nl



Bladspiegel:   288 mm BR x 410 mm H
Zetspiegel:   278 mm BR x 390 mm H

Losse millimeterprijs    € 1,59
Contractprijs     1.000 mm  € 0,99
Contractprijs     2.500 mm  € 0,89
Contractprijs     5.000 mm  € 0,79
Contractprijs   10.000 mm  € 0,72
Contractprijs   25.000 mm  € 0,65 

Millimeterprijzen zijn inclusief Full Color gebruik 
Millimeterprijzen zijn exclusief voorkeursplaatsingen 

Prijsstelling/specificaties bijsluiters: op aanvraag

Variabel/OP MAAT STANDAARD

1 kolom =        38 mm breed
2 kolommen =    78 mm breed
3 kolommen =  118 mm breed
4 kolommen =  158 mm breed
5 kolommen =  198 mm breed
6 kolommen =  238 mm breed
7 kolommen =  278 mm breed

Maximaal 7 kolommen per pagina

Advertentiemateriaal:  
CMYK / Full Color opgebouwd, Certified PDF, 
Fonts bijvoegen

Advertentieformaten:
1.   60 mm x   90 mm  €    129,00
2. 135 mm x   90 mm  €    199,00
3. 135 mm x 190 mm  €    349,00
4. 278 mm x 190 mm  €    649,00
5. 278 mm x 380 mm  € 1.199,00

Bovengenoemde prijzen gelden voor een éénmalige plaatsing.   

Bij 2 plaatsingen krijgt u 2% korting, bij 3 plaatsingen  
3% korting, bij 10 plaatsingen 10% korting, etc.  
 
Dit tot het maximale  
aantal van 25 plaatsingen  
met het maximale  
kortingspercentage van  
25% per plaatsing.

Voorbeeld berekening:

Advertentieformaat 2

  1 x €  199,00 p.p.
10 x  €  179,10 p.p.
25 x €  149,25 p.p.

Het 
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bereik  
in 
de 

metaal

A 278 mm x 190 mm 

A 135 mm x 190 mm 

A 135 mm x 90 mm 

A 60 mm x 90 mm 

A 60 mm x 90 mm 
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Persberichten:
Inzenden via de website 
www.MetaalNieuws.nl/contact

Specificaties:

Tekst in WORD-bestand
Afbeeldingen los bijvoegen in hoge 
resolutie van minimaal 155 dpi (jpg, tif)

Voor meer informatie:
055-3601060

info@54umedia.nl



Rubriek Content A-categorie*: 
Verspanen - Plaatbewerking - Automatisering -  
Bedrijf & Economie - Oppervlaktetechniek - Materialen 
Rubriek Content B-categorie: alle overige rubrieken

30.000
BEZOEKERS

Metaal 
NIeuws

website

MetaalNieuws.nl is de nieuwswebsite voor de metaalbranche met actuele berichtgeving voor en door de metaalbranche. 
Dit gecombineerd met het laatste productnieuws zorgt voor een zeer uitgebreide lezerskring waardoor uw banner of 
advertorial, heel gericht binnen uw doelgroep, een zeer hoge attentiewaarde verkrijgt.  Mede door de combinatie met de 
MetaalNieuwsBrief heeft MetaalNieuws.nl maandelijks tussen de 25.000 en 32.000 bezoekers. Kortom uw online media uiting 
op deze nieuwssite versterkt uw naamsbekendheid en zal zorgdragen voor een toename van het verkeer naar uw website. 

Tariefstelling HOMEPAGE
Leaderboard  (1)  € 225,00 p/m 
Full Banner XL (2)  € 195,00 p/m 
MN Blok Top  (3)  € 195,00 p/m 
Full Banner XL (4)  € 150,00 p/m 
MN Blok  (5)  € 130,00 p/m

Tariefstelling Content-A-categorie*
Leaderboard  (1)  € 195,00 p/m 
Full Banner XL (2)  € 150,00 p/m 
MN Blok Top  (3)  € 195,00 p/m 
MN Blok  (5)  € 130,00 p/m

Tariefstelling Content-B-categorie
Leaderboard  (1)  € 165,00 p/m 
Full Banner XL (2)  € 125,00 p/m 
MN Blok Top  (3)  € 165,00 p/m 
MN Blok  (5)  € 110,00 p/m

Homepage Content-Pagina

Bovengenoemde prijzen zijn per maand: 
Korting bij 3 maanden  10% per maand
Korting bij 6 maanden  15% per maand
Korting bij 12 maanden 20% per maand

Aanleverspecificaties:
 
Leaderboard  728 x 90 pixels
Full Banner XL 560 x 100 pixels
MN Blok  300 x 250 pixels

Bestandsgrootte: maximaal 75 kb

Betsandstypen:  JPG 
   PNG 
   GIF (non-animated)
   GIF (animated)
   HTML5 + Third Party Tag

Per positie maximaal 5 banners in carrousel

Metaalnieuws
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Voor meer informatie:
055-3601060
info@54umedia.nl



Iedere dinsdag en donderdag krijgen de ruim 9.400 abonnees het laatste MetaalNieuws 
in hun mailbox. Op jaarbasis verschijnen er dus minimaal 96 MetaalNieuwsBrieven.

Extra MetaalNieuwsBrieven zullen verschijnen in aanloop naar vakbeurzen en overige 
metaalgerelateerde evenementen. Daarnaast zullen er in de vakantie-periodes,
afhankelijk van de nieuwsfeiten, mogelijk extra MetaalNieuwsBrieven gaan verschijnen. 
De inhoud van de MetaalNieuwsBrief wordt gevormd door: 

•  Het laatste nieuws uit de metaalbranche
•  Het laatste productnieuws
•  Banners: naamsbekendheid en verkeer naar uw website te genereren
•  Advertorials: uitgebreide commerciële product- en/of bedrijfsinformatie verstrekken

brief

9.400
Abonnees

Aanleverspecificaties: 
 
Full Banner XL  560 x 100 pixels 
Full Banner XXL 560 x 125 pixels 
MNB Blok  175 x 325 pixels

Bestandsgrootte: maximaal 75 kb

Betsandstypen:  JPG 
   PNG 
   GIF (non-animated)
   HTML5 + Third Party Tag

Advertorial:

Kopregel, maximaal: 50 leestekens 
Introtekst, maximaal:     225 leestekens (spaties)
Afbeelding:  Landscape 4:3 
Bestandsgrootte: maximaal 75 kb 

Tariefstelling:
Full Banner XL (1)  €   75,00 p/e
Advertorial  (2)  €   95,00 p/e
Full Banner XXL (3)  €   85,00 p/e 
MNB Blok  (4)  €   69,00 p/e 

Kortingsstaffel voor meerdere plaatsingen:
05 - 10 plaatsingen   5% korting p/e
11 - 20 plaatsingen 10% korting p/e
21 - 50 plaatsingen 20% korting p/e
50 - of meer  25% korting p/e 

Metaalnieuws
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Voor meer informatie:
055-3601060

info@54umedia.nl
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