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Eén laserkop voor snijden, 
lassen en 3D printen
Snijden, lassen en 3D printen met één laser in één machine is een 
innovatie die de plaatbewerkende industrie aanzienlijke producti-
viteits- en kwaliteitsvoordelen biedt. Dat is de kern van het Duit-
se project MultiPROmobil. Vier partners ontwikkelen hierin mul-
tifunctionele lasergereedschappen om de wisselende productie-
technische uitdagingen van nieuwe elektromobiele voertuigcon-
cepten te beheersen. Het project is eind vorig jaar gestart en kan 
vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen interessante re-
sultaten opleveren.

Snel wisselende producten, variërende seriegroottes en nieuwe pro-
ductieconcepten: in de hybride lichtbouw en bij de elektromobiliteit 
zijn nieuwe ontwikkelingen nodig om de gewenste flexibiliteit op een 
goede manier te combineren met productiviteit. “In volatiele mark-
ten is de lasertechniek in samenspel met de digitalisering daarbij een 
voorbestemde oplossing voor een economische productie”, verklaart 

Dirk Petring, teamleider macro-verbinden en snijden bij Fraunhofer 
ILT en coördinator van het project MultiPROmobil (Multifunktionale 
Robotertechnologie mit universellem Laserwerkzeug für trennende, 
fügende und additive Fertigungsprozess im semi-bionischen E-Mobil-
Leichtbau).  

Zonder optiek- en nozzlewissel
Samen met Bergmann & Steffen, CAE Innovative Engineering en het 
Laser Bearbeitungs- und Beratungszentrum (LBBZ) ontwikkelt Fraun-
hofer ILT een multifunctionele laserbewerkingskop en een robottech-
niek voor de flexibele en economische bewerking van plaat samenstel-
lingen. Daarbij wordt een combikop ingezet van Laserfact, die de afge-
lopen jaren door de wetenschappers is doorontwikkeld. Deze moet in 
de toekomst niet alleen geïntegreerd snijden en lassen mogelijk ma-
ken maar ook het genereren van additieve structuren. Dat laatste 
functioneert reeds met een uitwisselbaar nozzlemodel. Momenteel 

De bewerking van een automotive structuurdeel met de multifunctionele laserkop.
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Adverteren met het hoogste bereik in de metaal

54U Media is een full-service mediabedrijf, dat actief is in de markt van de technische industrie in Nederland, met name 
de metaalbewerkende en -verwerkende industrie. De (print) uitgave van het vakblad MetaalNieuws vormt samen met de 
bijbehorende website de basis van onze uitgeverij.

In de loop der jaren heeft ons bedrijf zich ontwikkeld van een uitgever van een eens per veertien dagen verschijnend 
vakblad tot een moderne multimediale uitgeverij, die volop oog heeft voor de digitale ontwikkelingen en een vaste plek 
heeft veroverd in de metaalbranche, maar ook daarbuiten. De belangrijkste titels binnen het aanbod van 54U Media zijn 
MetaalNieuws, PlaatBewerkingsNieuws, 3D print magazine en Solutions magazine. 

In oktober 2020 bestaat MetaalNieuws, het vakblad met het hoogste bereik 
in de metaal, 20 jaar. Dat zullen wij niet ongemerkt voorbij laten 

gaan. Natuurlijk vieren wij deze mijlpaal samen met onze andere 
vakbladen voor de metaalbranche; PlaatBewerkingsNieuws, 

het magazine voor de plaatbewerking, 3D print magazine, 
informerend en inspirerend voor industrieel 3D-printen, en 
Solutions magazine, het magazine voor de verspaning.

Met deze titels kunt u ook in 2020 uw bedrijf, producten en/
of diensten heel specifiek onder de aandacht brengen van uw 
(potentiële) klanten in de metaal.

Adverteren 
In deze mediabrochure van 54U Media vindt u 

de verschijningstabellen, deadlines en alle andere 
benodigde mediagegevens. Uiteraard ook de verschillende 

advertentiemogelijkheden met bijbehorende tariefstellingen.

Zoals u van 54U Media gewend bent kunt u op ieder gewenst ogenblik in 
contact treden met onze media-adviseurs Harold Draaijer en Vincent Span 

om samen een (cross)mediaal mediapakket voor 2020 samen te stellen. Samen 
met u komen zij tot een optimale mix op basis van een goede afstemming tussen 

advertenties en redactionele ondersteuning door onze vakredactie, zowel in print als 
online.

ACTIE: Hoogste bereik in de metaal
Om alvast een voorschot te nemen op het 20-jarig bestaan van MetaalNieuws hebben wij tot 20 februari 2020 de 
volgende actie:

Bij het afsluiten van een mediacampagne in onze titel MetaalNieuws voor 20-02-2020, voor een minimaal bedrag van 
€ 2.020,00, maakt u kans op een ballonvaart voor 5 personen. Samen met de mensen achter MetaalNieuws kunt u het 
hoogste bereik in de metaal dan ook op een bijzondere hoogte ervaren.

In totaal stellen wij 3 ballonvaarten voor 5 personen per vaart ter beschikking.

Maximaal 1 ballonvaart per inschrijving KVK-vestigingsadres.
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benodigde mediagegevens. Uiteraard ook de verschillende benodigde mediagegevens. Uiteraard ook de verschillende 
advertentiemogelijkheden met bijbehorende tariefstellingen.

Zoals u van 54U Media gewend bent kunt u op ieder gewenst ogenblik in Zoals u van 54U Media gewend bent kunt u op ieder gewenst ogenblik in Zoals u van 54U Media gewend bent kunt u op ieder gewenst ogenblik in Zoals u van 54U Media gewend bent kunt u op ieder gewenst ogenblik in Zoals u van 54U Media gewend bent kunt u op ieder gewenst ogenblik in Zoals u van 54U Media gewend bent kunt u op ieder gewenst ogenblik in Zoals u van 54U Media gewend bent kunt u op ieder gewenst ogenblik in Zoals u van 54U Media gewend bent kunt u op ieder gewenst ogenblik in Zoals u van 54U Media gewend bent kunt u op ieder gewenst ogenblik in Zoals u van 54U Media gewend bent kunt u op ieder gewenst ogenblik in Zoals u van 54U Media gewend bent kunt u op ieder gewenst ogenblik in 
contact treden met onze media-adviseurs Harold Draaijer en Vincent Span contact treden met onze media-adviseurs Harold Draaijer en Vincent Span contact treden met onze media-adviseurs Harold Draaijer en Vincent Span contact treden met onze media-adviseurs Harold Draaijer en Vincent Span contact treden met onze media-adviseurs Harold Draaijer en Vincent Span contact treden met onze media-adviseurs Harold Draaijer en Vincent Span contact treden met onze media-adviseurs Harold Draaijer en Vincent Span contact treden met onze media-adviseurs Harold Draaijer en Vincent Span contact treden met onze media-adviseurs Harold Draaijer en Vincent Span 

om samen een (cross)mediaal mediapakket voor 2020 samen te stellen. Samen om samen een (cross)mediaal mediapakket voor 2020 samen te stellen. Samen om samen een (cross)mediaal mediapakket voor 2020 samen te stellen. Samen om samen een (cross)mediaal mediapakket voor 2020 samen te stellen. Samen om samen een (cross)mediaal mediapakket voor 2020 samen te stellen. Samen 
met u komen zij tot een optimale mix op basis van een goede afstemming tussen met u komen zij tot een optimale mix op basis van een goede afstemming tussen met u komen zij tot een optimale mix op basis van een goede afstemming tussen met u komen zij tot een optimale mix op basis van een goede afstemming tussen met u komen zij tot een optimale mix op basis van een goede afstemming tussen 

advertenties en redactionele ondersteuning door onze vakredactie, zowel in print als advertenties en redactionele ondersteuning door onze vakredactie, zowel in print als advertenties en redactionele ondersteuning door onze vakredactie, zowel in print als advertenties en redactionele ondersteuning door onze vakredactie, zowel in print als advertenties en redactionele ondersteuning door onze vakredactie, zowel in print als 
online.



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

Metaalnieuws

Editie Deadline Verschijning Thema / Special 
1 07-01-2020 14-01-2020 Nederland Maakt
2 21-01-2020 28-01-2020 Prototyping-MNE 2020 / RapidPro
3 04-02-2020 11-02-2020 Automatisering/digitalisering
4 18-02-2020 25-02-2020 Plaatbewerking TS / Wire & Tube
5 25-02-2020 03-03-2020 Verspanen TS/ESEF + METAV
6 03-03-2020 10-03-2020 Beursspecial TechniShow
6A* 03-03-2020 10-03-2020 Beursspecial ESEF Maakindustrie
7 24-03-2020 31-03-2020 Nabeschouwing TS / ESEF
8 07-04-2020 14-04-2020 Gereedschappen
9 21-04-2020 28-04-2020 Metaal Online
10 05-05-2020 12-05-2020 Machinebouw
11 19-05-2020 26-05-2020 Eurofinish-Materials-Surface / Lasys
12 02-06-2020 09-06-2020 Smart Industry
13 16-06-2020 23-06-2020 Verbindingstechniek
14 30-06-2020 07-07-2020 Logistiek & Intern Transport
15 18-08-2020 25-08-2020 Materialen
16 01-09-2020 08-09-2020 AMB + Kunststoffen
16A* 28-08-2020 08-09-2020 Beursspecial MIX - Noordoost
17 22-09-2020 29-09-2020 Nederland Maakt
17A* 18-09-2020 29-09-2020 Beursspecial METAVAK / Weldingweek
18 13-10-2020 20-10-2020 EUROBLECH 2020 
19 27-10-2020 03-11-2020 Precisiebeurs
20 10-11-2020 17-11-2020 Plaatbewerking 
21 24-11-2020 01-12-2020 Oppervlaktetechnieken
22 08-12-2020 15-12-2020 Smart Industry

Metaalnieuws

WWW.                  .NL
metaalbewerkingsmachines B.V.

FRI MACH
straalmachines
richtmachines

ontbraammachines
bandschuurmachines

polijstmachines
www.hevami.nl

Tel: +31(0)413376602www.borentappenfrezen.shop

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

O
S
SZANTECH

www.widenhorn.nl

CADCAM, Calculatie & Onderdelen

Dé specialist voor jouw 
industrieel gereedschap!

Behringer 
bandzaagmachines
www.promatt.com

Gereedschappen
Krimptechniek
Balanceertechniek
Voorinsteltechniek

www.haimer.com

dinsdag 1 oktober 201918 editie

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

&

Combinatie van wereldklasse!
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www.pasterkamp.nl

De specialist in rolvormmachines en 
leverancier van plaatbewerkingsmachines

078-6526069
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Nieuwe cao: 8% meer 
loon in 28 maanden 

www.trumpf.com





Opwindende en drukke tijden 
bij Bahco bandzagenproductie



Grootformaat prototypes 
frezen als specialisme



Topduo slijpoliën voor 
hoogwaardig slijp- en freeswerk

Promatt presenteert Spontan 
high-speed buizenzaagmachines

 

Commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit feliciteert Widenhorn-directeur Anco Euser 
met het verkrijgen van het predicaat Hofleverancier.

Widenhorn hofleverancier

Widenhorn, specialist in produc-
tie- en productoptimalisatie voor 
plaatbewerking, heeft het predicaat 
Hofleverancier gekregen.

Het bijbehorende wapenschild is door 
Commissaris van de Koning van Zuid-
Holland Jaap Smit onthuld op de zaak 
in Rhoon. “We zijn enorm vereerd met 
deze onderscheiding. Het is een abso-

lute kroon op het harde werk van alle 
generaties van ons familiebedrijf”, al-
dus Widenhorn-directeur Anco Euser. 
Het familiebedrijf vierde in september 
het 100-jarig bestaan. Dat gebeurde 
met een feestelijke avond in het 
Oceanium in Diergaarde Blijdorp en 
een open huis in het bedrijfspand in 
Rhoon.
Lees verder op pagina 4

Metaalsector is BBL-kampioen
De welvaart in Nederland ligt jaar-
lijks 371 miljoen euro hoger vanwege 
de BBL-opleiding in de metaal- en 
technologische industrie, dan wan-
neer er geen BBL-opleiding zou zijn. 
Dit blijkt uit door Koninklijke Me-
taalunie en FME gestelde, aanvullen-
de vragen in het onderzoek van SEO 
naar de maatschappelijke kosten en 
baten van de BBL voor 20 branches 
binnen VNO-NCW en MKB-NL.

“De bevindingen in het onderzoek zijn 
spectaculair; je kunt ons zonder meer 
BBL-kampioen noemen. En met ons 
bedoel ik natuurlijk onze lidbedrijven: 
zij maken de BBL zo succesvol”, vindt 
Anne Marie Heij, beleidssecretaris 
Onderwijs Metaalunie. “Naast de bij-
drage aan de welvaart, blijken we een 
zeer aantrekkelijke sector voor (BBL)-
jongeren te zijn als het gaat om vaste 
banen, opleidingsrendement, salaris en 
doorontwikkeling. In het MKB-metaal 
volgen maar liefst 7500 leerlingen een 
BBL-traject en is de helft (7000) van alle 
Metaalunieleden erkend leerbedrijf.”  

Uit het aanvullende onderzoek blijkt 
ook dat het maatschappelijk rende-
ment van de BBL in de metaal- en 
technologische sector het hoogst is 
van alle onderzochte sectoren. Heij: 
“We leiden 16% van alle BBL’ers in 
Nederland op en die zorgen voor 
19% van de toegevoegde waarde van 
de BBL.” Overigens is de overheid de 
grootste spekkoper van de BBL met 
een toegevoegde waarde van € 273 
miljoen per jaar, gevolgd door BBL-
studenten met € 58 miljoen en de be-
drijven met € 40 miljoen. “Bovendien 
zijn de opbrengsten van de BBL niet 
eenmalig, maar lopen tot in lengte 
van jaren door”, stelt Heij. Zij vindt dat 
de BBL voor de metaal- en technolo-
gische bedrijven toekomstbestendig 

gemaakt moet worden. “We raakten 
vorig jaar bijna de Subsidieregeling 
Praktijkleren kwijt. Dit terwijl de in-
stroom in techniek al lastig genoeg is; 
de BBL is en blijft daarvoor een on-
misbaar kanaal. We hebben als Me-
taalunie hard gelobbyd omdat tegen 
te gaan. Dat lukte gelukkig door ka-
merbreed gedeelde Tweede Kamer-
moties, die minister Van Engelshoven 
dwongen van de afschaffing af te zien. 

Met het aanvullende onderzoek bren-
gen we de toegevoegde waarde van 
de BBL in onze sector nog beter voor 
het voetlicht.”

In de metaal en technologische in-
dustrie krijgt 85% van de BBL-studen-
ten na diplomering een contract aan-
geboden bij het  leerbedrijf, waarvan 
uiteindelijk 79% doorstroomt naar 
een vaste baan bij het leerbedrijf. 

Drukprocédé:   
Offset Rotatie Heatset
Papiersoort:     
60 grams LWC
Gedrukte oplage:
17.250
Verspreide oplage:     
15.600 Nederland
  1.200 België

Verschijningsfrequentie:  22 x op jaarbasis de reguliere editie, aangevuld met de 
beursspecials van MIX Noordoost en METAVAK.
    

* Let op: de specials kunnen afwijkende formaten/tarieven hebben.

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.

17.250
OPLAGE
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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 kortingspercentage van 25% per plaatsing.

Traditionele kolomadvertenties en afwijkende formaten op aanvraag.

Bijsluiters op aanvraag,  vanaf € 1.595,00

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 

1 1

3

2

4

5

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

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

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)

Advertentieformaten:

Metaalnieuws
website

32.000
per maand

Unieke BEZOEKERS

Metaalnieuws
brief

8.200
Abonnees

5.100
OPLAGE

print magazineprint magazineprint magazineprint magazineprint magazine
Informerend en inspirerend over 3D in de industrieInformerend en inspirerend over 3D in de industrieInformerend en inspirerend over 3D in de industrieInformerend en inspirerend over 3D in de industrieInformerend en inspirerend over 3D in de industrieInformerend en inspirerend over 3D in de industrie

4.950
OPLAGE

olutionsSmagazine

7.500
OPLAGE

  60 mm x   90 mm  €    129,00
135 mm x   90 mm  €    199,00
135 mm x 190 mm  €    349,00
278 mm x 190 mm  €    649,00
278 mm x 380 mm  € 1.199,00

1

2

3

4

5

Standaard formaten

      Mag ook aflopend zijn 296 mm x 418 mm,  inclusief 4 mm afloop rondom. 
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Metaalnieuwswebsite

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 atten-
tiewaarde verkrijgt.  Mede door de combinatie met de MetaalNieuwsBrief heeft 
MetaalNieuws.nl maandelijks tussen de 29.000 en 32.000 unieke bezoekers. 
Kortom uw online media uiting op deze nieuwssite versterkt uw naamsbekend-
heid en zal zorgdragen voor een toename van het verkeer naar uw website. 

Tariefstelling HOMEPAGE
Leaderboard (1)  € 295,00 p/m
Full Banner XL (2)  € 239,00 p/m
MN Blok Top (3)  € 239,00 p/m
Full Banner XL (4)  € 195,00 p/m
MN Blok (5)  € 195,00 p/m

Tariefstelling Content-A-categorie*/per rubriek
Leaderboard (1)  € 245,00 p/m
Full Banner XL (2)  € 155,00 p/m
MN Blok Top (3)  € 195,00 p/m
MN Blok (5)  € 195,00 p/m

Tariefstelling Content-B-categorie*/per rubriek
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

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

Rubriek Content A-categorie*:
Verspanen - Plaatbewerking - Automatisering - Bedrijf & Economie - 
Oppervlaktetechniek - Materialen

Rubriek Content B-categorie*: alle overige rubrieken

Homepage

Content-Pagina

Per positie maximaal 5 banners in carrousel

1

3

2

4

1

2

3

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

32.000
per maand

Unieke BEZOEKERS

5



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

brief

Iedere dinsdag en donderdag krijgen de ruim 8.200 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

Tariefstelling:
Full Banner XL (1)  €     99,00 per editie
Advertorial (2)  €   129,00 per editie

Kortingsstaffel voor meerdere plaatsingen:
05 - 10 plaatsingen   5% korting per editie
11 - 20 plaatsingen 10% korting per editie
21 - 30 plaatsingen 20% korting per editie

Aanleverspecificaties:

Full Banner XL  560 x 100 pixels

Bestandsgrootte: maximaal 75 kb

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

Advertorial:

Kopregel, maximaal: 50 leestekens (inclusief spaties)
Introtekst, maximaal:      225 leestekens (inclusief spaties)
Afbeelding:  Landscape 4:3
Bestandsgrootte:  maximaal 75 kb6

8.200
Abonnees

1

1

1

2

Metaalnieuws
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FLEXIBELE KRACHTPATSER SAFANDARLEY - DENER ZET EIGEN ORGANISATIE OP IN NEDERLAND - BRINK 
SCHROEFT WERKVOORBEREIDINGSTIJD ENORM TERUG - THYSSENKRUPP VERTROUWT OP ALFRED - 
PRIMA POWER BREIDT AANBOD KANTBANKEN UIT IN HOOG TONNAGE SEGMENT - GIRAF BREIDT UIT MET 
BUISLASER -  STANSTECHNIEK GROEIT ALS KOOL - FLEVO TRADING IN ZEE MET KRASSER - DIK STAAL EN 
ALUMINIUM LASERLASSEN IN DE SCHEEPSBOUW - EÉN LASERKOP VOOR SNIJDEN, LASSEN EN 3D PRINTEN
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5.100
OPLAGE

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 
plaatbewerkingstechnieken 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 5.100 gedrukte exemplaren bedragen.

Editie Verschijning:              Deadline:

  1 Maart  TechniShow-ESEF Maakindustrie  25-02-2020
  2  Mei  TechniShow-ESEF Maakindustrie
   Nabeschouwing    22-05-2020
  3  Oktober  EUROBLECH 2020   29-09-2020
  4  December EUROBLECH 2020 
   Nabeschouwing    17-11-2020

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 €    795,00  €    795,00

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

Drukprocédé:   
Offset Rotatie
Papiersoort:   
135 gram
HV gesatineerd MC Selfcover
Gedrukte oplage:  
5.100
Verspreide oplage: 
4.750

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

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

Verschijningsfrequentie: 
4 x op jaarbasis

Advertentieformaat: 
1/1 pagina A4   218 mm BR x 305 mm H inclusief 3mm afloop rondom
1/1 pagina A4   185 mm BR x 265 mm H zonder afloop
1/2 pagina A4   185 mm BR x 130 mm H
1/4 pagina A4     90 mm BR x 130 mm H
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bedrijvengidsMetaalnieuws

Basispagina:  € 895,00 per jaar

• eenmalige opmaakkosten     
       bij aanlevering van kant-en-klaar materiaal € 99,00

Intro: 

• Omslagfoto 1000 x 315 pixels
• Bedrijfslogo   190 x 190 pixels
• Social Media Links Facebook, Linkedin, Youtube
• Korte omschrijving bedrijfsactiviteit(en) 

(maximaal 150 leestekens, incl. spaties)

• NAW-gegevens + telefoon + link website + link e-mail
• Specialisme  
• Keuze uit nieuwsrubrieken website 
• YouTube-film Bedrijfsfilm / Productfilm

Uitgebreide bedrijfsomschrijving: 

• Kopregel maximaal 75 leestekens, incl. spaties
• Omschrijving maximaal 1000 leestekens, incl. spaties

Productblok/Dienstenblok standaard 3 stuks: 

• Kopregel maximaal 50 leestekens, incl. spaties
• Omschrijving maximaal 800 leestekens, incl. spaties

(maximaal 2 url-links in tekst)

• Afbeelding: 700 x 500 pixels

Met een eigen bedrijfspagina in de MetaalNieuws Bedrijvengids profileert u uw bedrijf een jaar lang optimaal bij de ruim 30.000 
bezoekers die MetaalNieuws maandelijks bezoeken voor het laatste nieuws uit de metaal. Daarnaast zal de positionering bij de 
diverse zoekmachines ook sterk worden verbeterd door de relevante nieuwsartikelen op de website. U kunt uw bedrijfspagina 
volgens een vast stramien laten indelen en met aanvullende opties nog verder promoten op alle online-kanalen (Facebook, 
LinkedIn, Digitale MetaalNieuwsBrief) van MetaalNieuws.

Kopregel maximaal 50 leestekens, incl. spatiesKopregel maximaal 50 leestekens, incl. spatiesKopregel maximaal 50 leestekens, incl. spaties
3

Kopregel maximaal 75 leestekens, incl. spaties
2

1

3

3

3

1
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4 4Extra Productblok/Dienstenblok:

• Maximaal 3 (extra) blokken    € 195,00 per blok, per jaar 
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VACATURESMetaalnieuws

Aanvullende opties op basispakket:

• Ondersteunende banner in de nieuwsrubriek € 695,00 per jaar
die aansluit bij uw bedrijfactiviteit  
 (in random carrousel max. 10 bedrijven)

• Ondersteunende advertorial €  95,00 per plaatsing
in de digitale MetaalNieuwsBrief
(oplage 8200 abonnees)

Advertorialpakket

• Pakket van 5 plaatsingen op jaarbasis €  429,00 per jaar
• Doorplaatsing op sociale media:  
• LinkedIn  €  75,00 per plaatsing
• Facebook  €  49,00 per plaatsing
• Schrijven webteksten door onze redactie op aanvraag

5

5

Basisvacature  € 95,00 

• 30 dagen online 
• 1 x doorplaatsing in MetaalNieuwsBrief 

Aanvullende opties: 

• Extra doorplaatsing in MetaalNieuwsBrief 
€ 69,00 per plaatsing 

• Extra doorplaatsing in printeditie MetaalNieuws 
€ 59,00 per plaatsing  

• Verlenging online plaatsing met 30 dagen  
       € 50,00
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Website over 3D printen
Wekelijks zo’n 6 actuele artikelen
Maandelijks 5.000 professionele bezoekers
Ruim 1.600 volgers op LinkedIn
Views in LinkedIn tijdlijn:1.500 – 5.000 per artikel

Maandag: de 3D Print e-mailnieuwsbrief
3.000 abonnees

Elk kwartaal papieren magazine
Reguliere oplage 4.950 (Benelux)

75% verspreiding via post, 25% via evenementen

3D Print magazine is mediapartner van Flam3D, de belangenbehartiger van 
de AM industrie in Nederland en Vlaanderen. Flam3D publiceert in elke editie 
informatie over activiteiten, een agenda en een overzicht van nieuwe leden.

Belgische start-up Valcun wil 3D 
metaalprinten betaalbaar maken

Europese concurrentie voor Desktop Metal 
en Markforged

SEAM technologie tilt FDM-printen 
naar een hoger niveau

EMO 2019: additive manufacturing en CNC-verspaning, 
meer dan alleen metaal

print magazine
Informerend en inspirerend over 3D in de industrie6e 
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nieuwsbrief

Editie:    Verschijning:                  Deadline:

  1 Februari TechniShow/RapidPro  07-02-2020
  2 Mei  Terugblik 
   TechniShow/RapidPro   14-04-2020
  3 Oktober  Formnext    18-09-2020
  4 December Special 3D metaalprinten   24-11-2020
   (in combinatie met Made-in-Europe Solutions Magazine)  

4.950
OPLAGE

Drukprocédé:   
Offset Rotatie
Papiersoort:   
135 gram
HV gesatineerd MC Selfcover
Gedrukte oplage:  
4.950 dit is inclusief evenementen verspreiding

Verspreide oplage: 
3.750

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

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

Verschijningsfrequentie: 
4 x op jaarbasis

Advertentieformaat: 
1/1 pagina A4   218 mm BR  x 305 mm H inclusief 3mm afloop rondom
1/1 pagina A4   185 mm BR x 265 mm H zonder afloop
1/2 pagina A4   185 mm BR x 130 mm H
1/4 pagina A4     90 mm BR x 130 mm H

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 €    795,00  €    795,00

Toeslagen:
Aflopend     10 %
Omslag 2 of 3:   10 %
Omslag 4 (achterpagina) 20 %
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Content marketingContent marketingContent marketing
3D printen leent zich als geen ander onderwerp voor content marketing. Lezers zijn nieuwsgierig naar goede informatie, 3D printen leent zich als geen ander onderwerp voor content marketing. Lezers zijn nieuwsgierig naar goede informatie, 3D printen leent zich als geen ander onderwerp voor content marketing. Lezers zijn nieuwsgierig naar goede informatie, 3D printen leent zich als geen ander onderwerp voor content marketing. Lezers zijn nieuwsgierig naar goede informatie, 3D printen leent zich als geen ander onderwerp voor content marketing. Lezers zijn nieuwsgierig naar goede informatie, 3D printen leent zich als geen ander onderwerp voor content marketing. Lezers zijn nieuwsgierig naar goede informatie, 3D printen leent zich als geen ander onderwerp voor content marketing. Lezers zijn nieuwsgierig naar goede informatie, 3D printen leent zich als geen ander onderwerp voor content marketing. Lezers zijn nieuwsgierig naar goede informatie, 
interessante toepassingen en praktische how to artikelen. 3D Print magazine biedt hiervoor meerdere mogelijkheden. interessante toepassingen en praktische how to artikelen. 3D Print magazine biedt hiervoor meerdere mogelijkheden. interessante toepassingen en praktische how to artikelen. 3D Print magazine biedt hiervoor meerdere mogelijkheden. interessante toepassingen en praktische how to artikelen. 3D Print magazine biedt hiervoor meerdere mogelijkheden. interessante toepassingen en praktische how to artikelen. 3D Print magazine biedt hiervoor meerdere mogelijkheden. interessante toepassingen en praktische how to artikelen. 3D Print magazine biedt hiervoor meerdere mogelijkheden. interessante toepassingen en praktische how to artikelen. 3D Print magazine biedt hiervoor meerdere mogelijkheden. interessante toepassingen en praktische how to artikelen. 3D Print magazine biedt hiervoor meerdere mogelijkheden. interessante toepassingen en praktische how to artikelen. 3D Print magazine biedt hiervoor meerdere mogelijkheden. 

Usercase
Dit is een uitgebreid interview met een van uw klanten, 
waarin we vooral ingaan op hoe uw producten worden 
ingezet, waarom en welke voordelen dit oplevert. In zo’n 
artikel is er uiteraard ruimte om zakelijke informatie te 
delen, zoals een link naar uw website. Deze usercases 
komen in het kwartaalmagazine van 3D print magazine. 
In tweede instantie plaatsen we een ingekort artikel op 
de website met een link naar de online versie van het 
betreffend magazine. Ook deze zaken worden via social 
media kanalen gedeeld. 

Kosten: € 995,00 per artikel, 
inclusief plaatsing over 2 pagina’s in het magazine. 

Dit kan eventueel uitgebreid worden met de coverfoto 
(€ 795,00 onder voorwaarden) met nog een 3e pagina in 
het blad (€ 395,00).

Website
Op de website is er ruimte voor sponsored content in 
de vorm van columns (maximaal 450 woorden) of korte 
artikelen waarin tips and tricks worden gedeeld of een 
evenement wordt gepromoot. 

Kosten: € 149,00 per artikel

Online adverteren: 
Website 3dprintmagazine.eu 
Full banner  560x100 px € 129,00 p/m
Blok banner  250x250 px € 149,00 p/m

Bestandsomvang maximaal 75kb
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Aanleverspecificaties:

Full Banner XL  560 x 100 pixels
Banner block  250 x 300 pixels
Bestandsgrootte: maximaal 75 kb

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

Advertorial:

kopregel maximaal 40 tekens, 
body tekst maximaal 1000 tekens inclusief 
spaties
1 foto
URL

Afbeelding:  
Landscape 4:3
Bestandsgrootte:  
maximaal 75 kb

1

1

Full Banner XL  560 x 100 pixelsFull Banner XL  560 x 100 pixelsFull Banner XL  560 x 100 pixels1

1

1

3

3

2

Banner block  250 x 300 pixelsBanner block  250 x 300 pixels
Full Banner XL  560 x 100 pixelsFull Banner XL  560 x 100 pixelsFull Banner XL  560 x 100 pixels

2

Online adverteren: 
Website made-in-europe.nu 
Full banner € 129,00 p/m
Blok banner € 149,00 p/m

Bestandsomvang maximaal 75kb

Nieuwsbrieven 3D printmagazine en Made in Europe
 Full banner €   79,00 p/e
 Blok banner € 129,00 p/e
 Advertorial € 129,00 p/e 

Bestandsomvang maximaal 75kb

De niewsbrief van 3D printmagazine verschijnt
wekelijks.

De niewsbrief van Made in Europe verschijnt
tweewekelijks.
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Online adverteren: 
Website made-in-europe.nu 
Full banner € 129,00 p/m
Blok banner € 149,00 p/m

Bestandsomvang maximaal 75kb

Editie:    Verschijning:     Deadline:
  1  Februari Special opspantechnologie  14-02-2020
  2  September Special: Industrie 4.0   21-08-2020
  3  December Special: Industrie 4.0 30-11-2020
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PM Group zet met Large Machining van precisie structuurdelen de volgende stap

EMO 2019 toont eerste aanzetten voor de autonome fabriek

FutureTec: onderwijs en bedrijfsleven innoveren techniek onderwijs

Opmars online inkoopplatformen: een vloek of een zegen voor de verspaning? 

olutionsSmagazine
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 7.500 exemplaren en het wordt gratis verspreid in de 
verspanende industrie in Nederland en België. 

Tarieven:
USER CASE STORY:        € 1.795,00
Een pakkende reportage over hoe uw klant zijn positie in de markt versterkt met de op-
lossingen die u aanreikt. 3 pagina’s, interview en fotografie verzorgd door onze redactie. 
SHOWCASE:       € 1.295,00
Redactionele spread van 2 pagina’s A4 waarin u redactioneel uw oplossing presen-
teert 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.

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 pagina A4    €    895,00 
1/2 pagina A4     €    495,00 
1/4 pagina A4    €    295,00 

7.500
OPLAGE

Drukprocédé:   
Offset Rotatie
Papiersoort:   
135 gram
HV gesatineerd MC Selfcover
Gedrukte oplage:  
7.500 dit is inclusief evenementen verspreiding

Verspreide oplage: 
6.900

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

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

Verschijningsfrequentie: 
3 x op jaarbasis

Advertentieformaat: 
1/1 pagina A4   218 mm BR x 305 mm H inclusief 3mm afloop rondom
1/1 pagina A4   185 mm BR x 265 mm H zonder afloop
1/2 pagina A4   185 mm BR x 130 mm H
1/4 pagina A4     90 mm BR x 130 mm H
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Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

   print magazine

Metaalnieuws

olutionsSmagazine

Wij schrijven voor u ook:
• Nieuwsberichten
• Persberichten
• Klantcases
• Bedrijfsreportages
• Webteksten (SEO)
• Brochure teksten
• Sociale media berichten

En ontwerpen, maken en drukken:
• Flyers
• Brochures
• Bedrijfsmagazines
• Huisstijlen
• Beurspromotie

Wij schrijven voor u ook:


