
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

Verschijning:  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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JAARBOEKVerspanen

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 



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 %

Verschijning:    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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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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