
Metaal 
NIeuws

De lezers van MetaalNieuws 
zijn ruim 17.000 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.

1 15-01-2019 08-01-2019 Machinebouw
2 29-01-2019 22-01-2019 Verspanen
3 12-02-2019 05-02-2019 PlaatBewerking
4 26-02-2019 19-02-2019 Oppervlaktetechniek
5 05-03-2019 26-02-2019 3D + RapidPro
6 19-03-2019 12-03-2019 Machineering 2019
7 02-04-2019 26-03-2019 Metaaldagen Brabant
8 16-04-2019 09-04-2019 Maakindustrie
9 30-04-2019 23-04-2019 Automatisering
10 14-05-2019 07-05-2019 Gereedschappen
11 28-05-2019 21-05-2019 Materialen
12 04-06-2019 28-05-2019 Metaal Online
13 11-06-2019 04-06-2019 Machinebouw
14 25-06-2019 18-06-2019 Transport & Logistiek
15 09-07-2019 02-07-2019 Industrie 4.0
16 03-09-2019 27-08-2019 Verspanen
17 10-09-2019 03-09-2019 TIV + EMO Hannover
18 01-10-2019 24-09-2019 METAVAK
18 A 01-10-2019 23-09-2019 METAVAK Beursspecial
19 15-10-2019 08-10-2019 Oppervlaktetechniek
20 29-10-2019 22-10-2019 BlechEXPO
21 12-11-2019 05-11-2019 Welding Week - Lassen/Snijden
22 26-11-2019 19-11-2019 Automatisering
23 10-12-2019 03-12-2019 Metaal 2020

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
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metaalbewerkingsmachines B.V.
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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
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www.widenhorn.nl

CADCAM, Calculatie & Onderdelen

DE NUMMER 1
IN KERNBOORTECHNIEK

Behringer 
bandzaagmachines
www.promatt.com

dinsdag 9 oktober 201818 editie

www.edgecam.nl

Het Nederlandstalige cadcam systeem
voor frezen, draaien & draaderoderen

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

Authorized partner
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T (0513) 41 21 31

LASERSNIJWERK.EU

 BAAS-METAAL.NL
METAALBEDRIJF

 BAAS BV

GECERTIFICEERD LASSEN
NoBo 1

23
1

2400-A-892

EN 1090-1

RvA C
253

2400-A-892

EN ISO 3834-2 ISO 9001

Vervaardigen en 
bewerken van 
grote componenten.

w
w

w
.b

au
hu

is
-i

p
.n

l

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

Draaibank nodig?

www.DRAAIBANKKOPEN.nl

In dit nummer



‘We leiden echte verspaners 
op, geen knoppendrukkers’



‘Volop mogelijkheden met 
waterstraalsnijden’

Vakbeurs AMB 
doorslaand succes 



opmerkelijk
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VDL start eigen 
opleidingen

www.trumpf.com



Gerobotiseerd buigsysteem 
wereldpremière bij Prima Power

Alle aspecten van plaatbewerking

De Euroblech biedt het meest omvattende technologische aanbod in het tijdperk van 
industriële digitalisering in de plaatbewerking.

Op de internationale vakbeurs Euro-
blech, die wordt gehouden van 23 
tot en met 26 oktober in Hannover, 
komen alle aspecten van plaatbewer-
king aan bod.

De belangrijkste thema’s zijn Industrie 
4.0, big data en digitalisering. Deze ont-
wikkelingen bieden vooral het plaatbe-
werkende MKB een enorm potentieel.

Maar liefst 1500 exposanten uit 39 
landen hebben zich verzekerd van een 
stand op de 25e editie van de Euro-
blech. Zij zorgen ervoor dat de bezoe-
kers in Hannover het meest omvat-
tende technologische aanbod in het 
tijdperk van industriële digitalisering in 
de plaatbewerking verwachten.
Onze uitgebreide voorbeschouwing 
op de Euroblech begint op pagina 17.

Onderhoud 100% voorspelbaar
Het onderhoud 100% voorspelbaar 
maken en het productieproces zo 
inrichten dat er tegen zo laag mo-
gelijke kosten en zo min mogelijk 
energieverbruik zo veel als moge-
lijk wordt geproduceerd. Dat is het 
uiteindelijke doel van het Fieldlab 
Smart Maintenance Techport dat on-
langs officieel van start is gegaan.

De deelnemers aan dit Fieldlab vor-
men met elkaar een zogenaamde ‘tri-
ple helix’, een samenwerking tussen 
productiebedrijven, onderhoudsbe-
drijven, start-ups, kennisinstellingen 
en overheden in de Techport-regio 
(IJmond). In het ecosysteem wordt ge-
bruik gemaakt van het fysieke Fieldlab 
én het netwerk om slimmere manie-
ren van onderhoud te ontwikkelen, in 
de markt te zetten en te vertalen naar 
opleidingen.
Het Fieldlab Smart Maintenance 
Techport richt zich op nieuwe onder-
houdsmodellen waarin voorspellingen 
gedaan kunnen worden op fouten, 
afwijkingen en falen van lagers, rol-
len, pompen en motoren. Data van de 
sensoren in fabrieksinstallaties wordt 
geanalyseerd en gekoppeld aan in-
formatie over productie, planning en 
kwaliteit. 

In de komende jaren gaan diverse 
industriële producenten en leveran-
ciers, zoals onderhoudsbedrijven en 
ICT-specialisten, aan de slag in een 
proeffabriek (het Fieldlab) in de Tech-
port-regio en met echte fabrieken. 
Ook onderwijsinstellingen leveren, als 
kennisdragers, een bijdrage aan dit 
ecosysteem. Samen ontwikkelen zij 
nieuwe businessmodellen en in het 
verlengde daarvan nieuwe opleidings-
modules.
Het Fieldlab vestigt zich in de Tata Aca-
demy en start direct met vraagstuk-

ken vanuit de industrie. Het eerste 
vraagstuk komt uit de Koudbandwals 
van Tata Steel. “Je kunt niet continu fa-
brieksprocessen stilleggen, dus we ge-
bruiken het Fieldlab om voor te berei-
den, te simuleren en te testen’’, aldus 
directievoorzitter Theo Henrar van Tata 
Steel Nederland. 

Het in aandrijf- en pomptechniek ge-
specialiseerde bedrijf Facta gaat ook 
aan de slag met Smart Maintenance. 
Directeur Jeffrey Schotvanger: ,,In eer-
ste instantie starten we met een in-
stallatie die het proces van pompen 
en elektromotoren simuleert. Later 

dit jaar volgt een installatie die slijtage 
van rollen en lagers in processen na-
bootst.’’
De deelnemende partners van het 
Fieldlab zijn Tata Steel, Vrije Universi-
teit Amsterdam, Amsterdam Center for 
Business Analytics, Amsterdam Data 
Science en de bedrijven Facta, SKF, 
Semiotic Labs, Van der Eng Labels, 
Koning en Hartman, Bosma & Bronk-
horst, IJssel Techniek en World Class 
Maintenance. Naast deze ontwikke-
laars hebben nog eens 13 partijen de 
intentie uitgesproken om gebruik te 
maken van het Fieldlab vanuit hun ei-
gen industriële context.

OPLAGE

Verschijningsfrequentie:  23 x op jaarbasis de reguliere editie, aangevuld met de officiële beursspecial van de METAVAK.
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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.
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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
per maand

Unieke 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 unieke 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 7.400 abonnees het laatste Me-
taalNieuws in hun mailbox. Op jaarbasis verschijnen er dus minimaal 96 Metaal-
NieuwsBrieven.

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 bedrijfsinfor-

matie verstrekken

brief

7.400
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*

Afbeelding:  Landscape 4:3 
Bestandsgrootte: maximaal 75 kb 
   * dit is inclusief spaties

Tariefstelling:
Full Banner XL (1)  €   79,00 p/e
Advertorial  (2)  €   99,00 p/e
Full Banner XXL (3)  €   89,00 p/e 

Kortingsstaffel voor meerdere plaatsingen:
05 - 10 plaatsingen   5% korting p/e
11 - 20 plaatsingen 10% korting p/e
21 - 30 plaatsingen 20% korting p/e

Metaalnieuws
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3

2

Voor meer informatie:
055-3601060

info@54umedia.nl
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Plaatbewerkings Nieuws is een onafhankelijk technisch en business vakblad voor plaatbewerkende ondernemingen, die 
niet-verspanende technieken (scheiden, omvormen, verbinden en oppervlaktebehandelingen) in hun productieprocessen 
toepassen of kunnen toepassen. Het biedt op journalistieke wijze zicht op ontwikkelingen in alle aspecten van de plaat-
bewerkingstechnieken en besteedt daarbij aandacht aan nieuws van en voor producenten van plaatmateriaal, service- 
handels- en distributiecentra, machine- en gereedschapleveranciers, toeleveranciers, OEM-ers, ingenieurs- en technisch 
adviesbureaus, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De lezerskring wordt gevormd door eigenaren, directeuren of 
leidinggevende functionarissen van bedrijven en organisaties die in de plaatketen actief zijn.  
 
Afhankelijk van evenementen en diverse vakbeurzen zal de minimale oplage per editie 5.200 gedrukte exemplaren be-
dragen.
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1/1 pagina A4    185 mm BR x 265 mm H
1/2 pagina A4    185 mm BR x 130 mm H
1/4 pagina A4      90 mm BR x 130 mm H
 
Bladspiegel:    210 mm BR x 297 mm H
Zetspiegel:    185 mm BR x 265 mm H
 
Advertentiemateriaal:  
CMYK / Full Color opgebouwd       
Certified PDF, fonts bijvoegen
 

Tarieven: 
  1 x 2 x  4 x 
1/1 A4  € 1.495,00  € 1.395,00 € 1.295,00
1/2 A4  €    895,00  €    795,00 €    695,00
1/4 A4  €    595,00  €    495,00 €    395,00
 
Coverfoto  €    795,00
 
Toeslagen:
Aflopend     10 %
Omslag 2 of 3:   10 %
Omslag 4 (achterpagina) 20 %

Verschijningsdata:  Deadline:

01 Maart  Brabantse Metaaldagen  22-02-2019 
02  Mei  Machinebouw  22-05-2019 
03  Oktober  BlechExpo  01-10-2019 
04  December  Terugblik BlechExpo  15-11-2019

Drukprocédé:   Offset Rotatie
Papiersoort:   135 gram
   HV gesatineerd MC Selfcover
Gedrukte oplage:  5.200
Verspreide oplage: 4.850

Persberichten:
Inzenden via de website 
www.MetaalNieuws.nl/contact

Specificaties:

Tekst in WORD-bestand
Afbeeldingen los bijvoegen in hoge 
resolutie van minimaal 250 dpi (jpg, tif)

5.200
OPLAGE

EUROBLECH ZORGT VOOR NIEUWE IMPULSEN - MACHINES Q-FIN GAAN DE WERELD OVER - NIEUWE BOUWSTENEN 

VOOR AUTONOME FABRIEK - LASER KAN ALLE BELANGRIJKE TRENDS AAN -LISSMAC: FINISH-OPLOSSINGEN VOOR 

ELKE TOEPASSING - TOOLCELL KRIJGT MEER GEREEDSCHAP - BYSTRONIC MAAKT SMART FACTORY TASTBAAR - 

GEAUTOMATISEERDE OPLOSSINGEN SAFANDARLEY - KLANT VERWACHT STEEDS MEER VAN TUWI - VACUÜMREUS 

DRAAIT PLATEN - SPORTWAGENPRODUCTIE VAN DE TOEKOMST - LASORTING, TOTAALOPLOSSING UIT ÉÉN HAND

IN DEZE EDITIE:

9E JAARGANG NR. 3 • OKTOBER 2018

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



 print magazine
Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

4.800
OPLAGE

Het 3D Printmagazine voor de maakindustrie wil behalve informeren ook bijdragen aan de leercurve die bedrijven door moeten in de transitie. Dat 
zal gebeuren aan de hand van praktische informatie en vergelijkingsoverzichten die de verschillen en overeenkomsten van de verschillende technieken 
inzichtelijk maken. Het blad spreekt echter ook de professional aan, die al meer ervaring heeft en gaat de economische kant van 3D-printen 
belichten. Het magazine wordt verspreid onder maakbedrijven uit zowel de metaal- als  kunststofverwerkende industrie en engineeringbureaus en 
productontwikkelaars. Het is een technologie die het verspanen en ook wel de plaatbewerking aanvult. Ook in de verspaning en plaatbewerking staan 
ontwikkelingen niet stil en komen er steeds meer mogelijkheden. Daarom sluit dit 3D Printmagazine voor de maakindustrie heel goed aan op onze 
andere titels. Hiermee bieden we de maakindustrie een platform om zich te informeren over zowel gevestigde als enabling technologies.

1/1 pagina A4    185 mm BR x 265 mm H
1/2 pagina A4    185 mm BR x 130 mm H
1/4 pagina A4      90 mm BR x 130 mm H
 
Bladspiegel:    210 mm BR x 297 mm H
Zetspiegel:    185 mm BR x 265 mm H
 
Advertentiemateriaal:  
CMYK / Full Color opgebouwd       
Certified PDF, fonts bijvoegen
 

Tarieven: 
 1 x 2 x  4 x 
1/1 A4  € 1.495,00  € 1.395,00 € 1.295,00
1/2 A4  €    895,00  €    795,00 €    695,00
1/4 A4  €    595,00  €    495,00 €    395,00

Coverfoto  €    795,00
 
Toeslagen:
Aflopend     10 %
Omslag 2 of 3:   10 %
Omslag 4 (achterpagina) 20 %

Verschijningsdata:  Deadline:

01 Februari       RapidPro / Machineering 03-02-2019 
02 Juni              Terugblik 
  RapidPro / Machineering 12-06-2019 
03 September EMO Hannover  18-08-2019 
04 November Prototyping / Formnext 08-10-2019

Drukprocédé:   Offset Rotatie
Papiersoort:   135 gram
   HV gesatineerd MC Selfcover
Gedrukte oplage:  4.800
Verspreide oplage: 4.200

Verschijningsfrequentie: 4 x op jaarbasis
Persberichten - Tekst:  in Word bestand
Afbeeldingen:   origineel los bijvoegen
   minimaal 300 dpi

Gedrukt   2500 
Digitaal / PDF   2300

Design en printjobvoorbereiding 

bepalen tot 70% kostprijs AM-delenYour Eyewear tilt met 3D printen 

het opticien vak omhoogPromotie-onderzoek: 3D printen wordt 

net zo disruptief als het internet

Parts on Demand wil doorgroeien naar 2,5 miljoen geprinte onderdelen per jaar

print magazine
Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie
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Met Flam3D nieuwsbrief

Voor meer informatie:
055-3601060

info@54umedia.nl Metaal 
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Het Jaarboek Verspanen is een uitgave van Made-in-Europe.nu en 54U Media, uitgever in de metaal. Dit jaarboek geeft 
een overzicht van nieuwe technologie en de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van verspanen. Het ver-
schijnt naast de website, de digimagazines en de digitale en gedrukte reviews van Madein- Europe, 
crossmediaal concept voor de verspanende en additive manufacturing industrie in Nederland. Made-in-Europe
informeert de lezer over: state of the art verspaningstechnologie; nieuwe machines, gereedschappen en opspanmidde-
len; oplossingen voor manarm 24/7 produceren; 3D printen en andere additive manufacturing technieken; succesvolle
toepassingen van machines en technologie en ondernemers met visie. De gedrukte oplage van dit jaarboek bedraagt 
8.000 exemplaren en het wordt gratis verspreid in de verspanende industrie in Nederland en België.
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1/1 pagina A4    185 mm BR x 265 mm H
1/2 pagina A4    185 mm BR x 130 mm H
1/4 pagina A4      90 mm BR x 130 mm H
 
Bladspiegel:    210 mm BR x 297 mm H
Zetspiegel:    185 mm BR x 265 mm H
 
Advertentiemateriaal:  
CMYK / Full Color opgebouwd       
Certified PDF, fonts bijvoegen
 

Tarieven: 
1/1 A4      € 1.795,00   
1/2 A4      €    995,00  
1/4 A4      €    595,00  
 
Coverfoto     €    995,00

Logo in het leveranciersregister €    195,00 

Toeslagen:
Aflopend      10 %
Omslag 2 of 3:    10 %
Omslag 4 (achterpagina)  20 %

Verschijningsdata:   Deadline:

Maart 2019    15-02-2019 

5.200
OPLAGE

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

Persberichten - Tekst:  in Word bestand
Afbeeldingen:   origineel los bijvoegen
   minimaal 300 dpi
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JAARBOEK

Verspanen

ASML duwt verspaning naar Champions League 

◆ Grade 2 reinheid ◆ MBD vervangt 2D tekening ◆

◆ De uitdagers versus de klassieke verspaner ◆ Spotify in de verspaning 

◆ Markt terug aan de top ◆ Chirurgische precisie ◆ Waarom kennis delen 

belangrijk is ◆ Verspaner wordt procesengineer ◆ Matrix in
 de CNC wereld? ◆
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olutions Smagazine

6.800
OPLAGE

Solutions magazine is een uitgave van Made-in-Europe.nu en 54U Media, uitgever in de metaal. Dit magazine geeft een overzicht van 
nieuwe technologie en de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van verspanen. Het verschijnt naast de website en de 
digimagazines. De gedrukte oplage van dit magazine bedraagt 5.000 exemplaren en het wordt gratis verspreid in de verspanende 
industrie in Nederland en België. 

1/1 pagina A4    185 mm BR x 265 mm H
1/2 pagina A4    185 mm BR x 130 mm H
1/4 pagina A4      90 mm BR x 130 mm H
 
Bladspiegel:    210 mm BR x 297 mm H
Zetspiegel:    185 mm BR x 265 mm H
 
Advertentiemateriaal:  
CMYK / Full Color opgebouwd       
Certified PDF, fonts bijvoegen

Verschijningsdata:  Deadline:

September 2019   24-08-2019 

Drukprocédé:   Offset Rotatie
Papiersoort:   135 gram
   HV gesatineerd 
   MC Selfcover
Gedrukte oplage:  6.800
Verspreide oplage: 5.200

Verschijningsfrequentie: 1 x op jaarbasis
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Onderdeel van

High mix low volume: automatisering alleen is niet voldoendeDe driedaagse werkweek: méér productie-uren en blije medewerkers

Klassieke lean management systemen zijn uitgewerkt

Biociden op de schop: dit moet je weten

Voor meer informatie:
055-3601060

info@54umedia.nl
Metaal 
NIeuws

Tarieven:

USER CASE STORY:        € 1.495,00
Een pakkende reportage over hoe uw klant zijn positie in de markt versterkt 
met de oplossingen die u aanreikt. 3 pagina’s, interview en fotografie verzorgd 
door onze redactie. 

SHOWCASE:       €    995,00
Redactionele spread van 2 pagina’s A4 waarin u redactioneel uw oplossing 
presenteert in maximaal 700 woorden met daarbij maximaal 4 foto’s. De tekst, 
uiteraard in het Nederlands, en het beeldmateriaal (hoge resolutie) levert u zelf aan.
(Tegen een meerprijs van € 195,00 kunnen we u hierbij (telefonisch) ondersteunen).

Uitbreidingsoptie:      €    495,00
Extra pagina als aanvulling op bovenstaande pakketten. 
Vrij te besteden voor extra tekst, beeldmateriaal of bijbehorende advertentie
 
Als deelnemer in het Solutions magazine krijgt u 25 exemplaren voor 
eigen gebruik.

Wie voor de USER CASE STORY kiest, ontvangt een maand na het verschijnen van 
Solutions magazine de tekst en de originele foto’s, vrij van rechten. U kunt deze kopij 
dan later nogmaals voor uw eigen promotiedoeleinden gebruiken. 

Uiteraard is het ook mogelijk om alleen deel te nemen 
met een traditionele advertentie: 

Achterpagina € 1.495,00 

Cover 2 / Binnenzijde voorpagina € 1.295,00 

Coverfoto €    995,00 

1/1 aflopenda pagina A4 €    895,00 

1/2 pagina A4  €    495,00 

1/4 pagina A4 €    295,00 


