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Print process:
Offset Rotatie Heatset
Paper:
60 grams LWC
Printed edition:
17.000
Circulation:
15.400 Nederland
1.100 België

* Dates and exhibition / event related theme numbers are subject to change

The readers of MetaalNieuws are more than 16,000 entrepreneurs in the Dutch and Belgian metal
processing industry, of which 12,000 belong to small and medium-sized enterprises (SMEs). The core
target group consists of directors / major shareholders who themselves manage the company daily.
The second target group is formed by business and technical managers in the metal sector. The
third group consists of suppliers of materials, machines, systems, automation solutions, software and
business services.
MetaalNieuws has a free distribution!

MetaalNieuws
is a publication of:

www.54Umedia.nl
info@54Umedia.nl
055-3601060
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STANDARD ADVERTISING FORMATS
Alles voor uw snijsnelheid
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Max 20 KW laservermogen
Afmetingen tot 16500 x 3500

Fijnstof,
damp,
rook...
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www.fiberlaserbenelux.nl / info@fiberlaserbenelux.nl

Houd je werkplek schoon met
onze afzuigtafels en -wanden

1

Geschikt voor alle soorten van vervuiling
Geen ronddwarrelend ﬁjnstof meer
Minder ziekteverzuim
Beschikbaar in verschillende maten en
conﬁguraties
Afzuiging en werkblad in één compacte unit

1

Voortaan ook schone lucht op
uw werkplek? Bel Dormatec!
Dormatec Environment Solutions l Breeuwhamer 25 l 1648 HG De Goorn
+31 (0)229 54 24 85 l info@dormatec.eu l www.dormatec.eu

Binnen twee minuten een
messcherpe offerte voor uw
zetwerk of lasersnijwerk?

4

Eenvoudig & snel op plaatweb.nl
Upload uw 2D of 3D CAD bestand
Vul de benodigde gegevens in

Ontvang binnen twee minuten uw offerte

Maak nu gratis
een account aan
op plaatweb.nl

Press releases:
Submit via the website
www.MetaalNieuws.nl/contact
Specificaties:
Text in WORD
Images as seperate files
minimum 150 dpi (jpg, tif)

MetaalNieuws
is a publication of:

TOT WEL
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Print area:
288 mm BR x 410 mm H
Paper:
278 mm BR x 390 mm H
Advertisements specs:
CMYK / Full Color
Certified PDF, images and fonds embedded
Advertisementspecs:
060 mm W x 090 mm H 1

€ 129,00

135 mm W x 090 mm H 2

€ 199,00

135 mm W x 190 mm H 3

€ 349,00

278 mm W x 190 mm H 4

€ 649,00

278 mm W x 380 mm H

€ 1.199,00

296 mm W x 410 mm H

€ 1.299,00

BLEED 1/1 A3 pagina

Discount:
The above prices apply
for a one-time placement.
With 2 placements
you will receive a 2% discount,
3% discount for 3 placements,
10% discount for 10 placements, etc.
This up to the maximum
discount percentage of 20% per placement.
Leaflet on request, from € 1.795,00

www.54Umedia.nl
info@54Umedia.nl
055-3601060
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HÉT MAGAZINE VOOR DE BUIS- EN PLAATBEWERKING

12e jaargang nr. 3 • oktober 2021

HÉT MAGAZINE VOOR DE BUIS- EN PLAATBEWERKING

In deze editie:
Live toptechnologie op Blechexpo - Meegroeien in automatisering met Euromac - Vlak en zonder spanning Wisseling van de wacht bij Rolleri - RVS Finish sublimeert - Sterk duo in slitten en rolvormen - Q-Fin presenteert
SmartLink - Steeds meer efficiency - Sneller snijden, automatisch buigen - Compacte krachtpatser - First part
right spaart tijd en kosten - Mebema introduceert Accurl - Flexibel zwenkbuigen

1

Print process:
Offset Rotation
Paper:
135 gr HV satin MC Selfcover
Printed edition:
5.100
Circulation:
4.750
Print area:
210 mm W x 297 mm H
Page size:
185 mm W x 265 mm H
Advertisements specs:
CMYK / Full Color
Certified PDF,
images and fonds embedded
Text:
in Word
Images:		
as seperate files
minimum 300 dpi
Frequency:
4 x on annual basis

PlaatBewerkingsNieuws
is a publication of:

PlaatBewerkingsNieuws is an independent technology and business
magazine for sheet metal and tube processing companies that apply
or can apply non-machining techniques (separation, forming, joining
and surface treatments) in their production processes. It provides
journalistic insight into developments in all aspects of sheet metal and
tube processing techniques, which of course also includes contemporary
themes such as digitization, automation and robotization.
PlaatBewerkingsNieuws pays attention to news from and for producers
of sheet metal and tube material, service, trade and distribution centers,
machine and tool suppliers, OEMs, engineers and technical consultancies,
education and research institutions. The readership is formed by owners,
directors or executive officers of companies and organizations that are
active in the sheet metal and tube processing industry.
Depending on events and various trade fairs, the minimum print run
per edition will be 5,000 printed copies, supplemented with a digital
publication.

Edition
1

Publication date:			
Maart
Technishow Preview
2
Mei
Techishow/Esef Review
3
Oktober
EuroBLECH Preview
4
December
EuroBLECH Review
Prices:
1x
2 x		
1/1 A4
€ 1.495,00
€ 1.395,00
1/2 A4
€ 895,00
€ 795,00
1/4 A4
€ 595,00
€ 495,00
Cover picture € 795,00
€ 795,00
Surcharges:
Bleed
			
Cover 2 or 3:				
Cover 4 (rear cover page)		

Deadline:
24-02-2022
04-05-2022
29-09-2022
24-11-2022
4x
€ 1.295,00
€ 695,00
€ 395,00
€ 795,00

10 %
10 %
20 %

Advertisementspecs:
1/1 page A4
218 mm W x 305 mm H
include 3mm bleed
1/1 page A4
185 mm W x 265 mm H no bleed
1/2 page A4
185 mm W x 130 mm H
1/4 page A4
90 mm W x 130 mm H

www.54Umedia.nl
info@54Umedia.nl
+31 (0)55-3601060
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HÉT MAGAZINE VOOR DE VERSPANENDE INDUSTRIE

1e jaargang nr. 3 • september 2021

In deze editie:
Grootverspaners pakken grote uitdagingen gezamenlijk aan - EMO Milano 2021 tovert beurshallen om tot
digitale fabrieken - Kleine wisselende series laten zich prima onbemand draaien - Verspaner moet meer richting
procesdenken - GF Machining Solutions legt focus op medische technologie - Sluiter Machining investeert
in DMG Mori op basis van data - Zes brillen ondersteunen Hetraco in overtreffende trap - Bredel brengt
flexibiliteit in geautomatiseerd draaifrezen.

Print process:
Offset Rotation
Paper:
135 gr HV satin MC Selfcover
Printed edition:
5.100
Circulation:
4.750
Print area:
210 mm W x 297 mm H
Page size:
185 mm W x 265 mm H
Advertisements specs:
CMYK / Full Color
Certified PDF,
images and fonds embedded

THEMA:
Text:
in Word
Images:		
as seperate files
minimum 300 dpi

DIGITALISERING
GRIJPT SNEL
Frequency:
ZICH
HEEN
4 x OM
on annual
basis

VerspaningsNieuws
is a publication of:

VerspaningsNieuws is an independent technical and business magazine
for companies in the manufacturing industry who use or could
use machining techniques in their production processes. It offers a
journalistic view of developments in the world of machining, including
contemporary issues such as digitization, automation and robotization.
VerspaningsNieuws also devotes attention to news from and for
machine and tool suppliers, subcontractors, OEMs, engineers, technical
consultancies and educational and research institutions. The readership
is formed by owners, directors or executive officers of companies and
organizations active in machining.
Depending on events and various trade fairs, the minimum print run
per edition will be 7,000 printed copies, supplemented with a digital
publication.

Edition
1
2
3
4

Publication date:
Maart
Technishow/ESEF/METAV Preview
Juni
Techishow/ESEF/METAV Review
September
AMB Stuttgart Preview
November
AMB Stuttgart Review

Prices:
1x
1/1 A4
€ 1.495,00
1/2 A4
€ 895,00
1/4 A4
€ 595,00
Cover picture € 795,00
Surcharges:
Bleed
			
Cover 2 or 3:				
Cover 4 (rear cover page)		

2 x		
€ 1.395,00
€ 795,00
€ 495,00
€ 795,00

Deadline:
17-02-2022
25-05-2022
25-08-2022
10-11-2022
4x
€ 1.295,00
€ 695,00
€ 395,00
€ 795,00

10 %
10 %
20 %

Advertisementspecs:
1/1 page A4
218 mm W x 305 mm H
include 3mm bleed
1/1 page A4
185 mm W x 265 mm H no bleed
1/2 page A4
185 mm W x 130 mm H
1/4 page A4
90 mm W x 130 mm H

www.54Umedia.nl
info@54Umedia.nl
+31 (0)55-3601060

