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Metaalnieuws
Deadline

Verschijningsdatum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11-01-22
25-01-22
08-02-22
15-02-22
22-02-22
01-03-22
22-03-22
05-04-22
19-04-22
03-05-22
17-05-22
31-05-22
14-06-22
28-06-22
30-08-22

18-01-22
01-02-22
15-02-22
22-02-22
01-03-22
08-03-22
29-03-22
12-04-22
26-04-22
10-05-22
24-06-22
07-06-22
21-06-22
05-07-22
06-09-22

16
16a
17
18
19
20
21
22

20-09-22
20-09-22
04-10-22
18-10-22
01-11-22
08-11-22
29-11-22
14-12-22

27-09-22
27-09-22
11-10-22
25-10-22
08-11-22
15-11-22
06-12-22
20-12-22

Thema / Special

Onderdelenreininging
Gereedschappen
Oppervlaktetechniek
Plaatbewerking op TS/ESEF
Verspanen op TS/ESEF/METAV
Beursspecial TechniShow / Esef
Nabeschouwing TS/ESEF
Metaal Online
Tube & Wire
Maakindustrie / Mix Noord-Oost
Automatisering / Vision & Robotics
Verbindingstechniek
Software voor de maakindustrie
Materialen
Beursspecial AMB /
Kunststoffenbeurs
Oppervlaktetechniek
Beursspecial METAVAK
Beursspecial EuroBLECH
Verspanen / Precisiebeurs
Maakindustrie
Gereedschappen
Automatisering
Metaal online

OPL
AGE
17.0
00
Drukprocédé:
Offset Rotatie Heatset
Papiersoort:
60 grams LWC
Gedrukte oplage:
17.000
Verspreide oplage:
15.400 Nederland
1.100 België

* Data en beurs/evenement gerelateerde themanummers onder voorbehoud

De lezers van MetaalNieuws zijn ruim 16.000 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!

MetaalNieuws
is een uitgave van:

www.54Umedia.nl
info@54Umedia.nl
055-3601060

Metaalnieuws
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STANDAARD ADVERTENTIEFORMATEN
Alles voor uw snijsnelheid

2

Max 20 KW laservermogen
Afmetingen tot 16500 x 3500

Fijnstof,
damp,
rook...

3

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

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)

MetaalNieuws
is een uitgave van:

TOT WEL
4X2 METER

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
Standaardformaten:
060 mm B x 090 mm H 1

€ 129,00

135 mm B x 090 mm H 2

€ 199,00

135 mm B x 190 mm H 3

€ 349,00

278 mm B x 190 mm H 4

€ 649,00

278 mm B x 380 mm H

€ 1.199,00

296 mm B x 410 mm H

€ 1.299,00

Aflopende 1/1 A3 pagina

Korting:
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 20% per plaatsing.
Traditionele kolomadvertenties en
afwijkende formaten op aanvraag.
Bijsluiters op aanvraag, vanaf € 1.795,00

www.54Umedia.nl
info@54Umedia.nl
055-3601060
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Metaalnieuws brief

8.20 EES
0

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.

1

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

1

Tariefstelling:
Full Banner XL
Advertorial		

2

(1)		
(2)		

€ 99,00 per editie
€ 129,00 per editie

Kortingsstaffel voor meerdere plaatsingen:
10 - 19 plaatsingen
5% korting per editie
20 - 25 plaatsingen
10% korting per editie

1

Maximaal 25 plaatsingen per kalenderjaar
Aanleverspecificaties:

Advertorial:

Full Banner XL		

560 x 100 pixels

Bestandsgrootte:

maximaal 75 kb

Kopregel, maximaal:
Introtekst, maximaal:
Afbeelding:		
Bestandsgrootte:		

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

MetaalNieuws
is een uitgave van:

50 leestekens (inclusief spaties)
225 leestekens (inclusief spaties)
Landscape 4:3
maximaal 75 kb

www.54Umedia.nl
info@54Umedia.nl
055-3601060

Metaalnieuws
ONLINE: www.MetaalNieuws.nl
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 29.000 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.

Homepage

Artikelpagina

Tariefstelling Homepage

H-01

H-01
H-02
H-03
H-04
H-05
H-06

H-02

Leaderboard Top
MN Blok Top
Leaderboard
Leaderboard
Leaderboard
MN Blok

HS-01 Full Banner XL
t/m
HS-06 Full Banner XL

H-01

€ 395,00 p/m
€ 395,00 p/m
€ 295,00 p/m
€ 295,00 p/m
€ 295,00 p/m
€ 295,00 p/m
€ 195,00 p/m
€ 195,00 p/m

Tariefstelling Artikelpagina’s
Categorie A:
H-01
H-02
H-03

H-03

Categorie B:
H-01
H-02

H-06

H-05

MetaalNieuws
is een uitgave van:

H-01
H-02
H-03

€ 295,00 per categorie p/m
€ 295,00 per categorie p/m
€ 195,00 per categorie p/m

Bedrijvengids - Faillissementen - Vacatures

Leaderboard Top
MN Blok Top

Categorie C:

H-04

H-03

Bedrijf & Economie - Plaatbewerking - Verspanen

Leaderboard Top
MN Blok Top
Leaderboard

€ 295,00 per categorie p/m
€ 295,00 per categorie p/m

3D - Automatisering - Oppervlaktetechniek Verbinden - Materialen - P&O - Toeleveren

Leaderboard Top
MN Blok Top
Leaderboard

H-02

€ 195,00 per categorie p/m
€ 195,00 per categorie p/m
€ 125,00 per categorie p/m

Kortingspercentages:
Periode van minimaal 03 maanden
Periode van minimaal 06 maanden
Periode van minimaal 12 maanden

10%
15%
20%

Formaten:
Leaderboard
728 x 90 pixels

+Mobiel formaat
320x100 pixels

Full Banner XL
560 x 100 pixels
MN Blok
300 x 250 pixels
Bestandsgrootte
maximaal 75 kb
Bestandstype
JPG, PNG,
GIF (non-animated),
GIF (animated),
HTML5 +
Third Party Tag

www.54Umedia.nl
info@54Umedia.nl
055-3601060

Metaalnieuws
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ONLINE: www.MetaalNieuws.nl
Vacatures:
•

Basisvacature (30 dagen online) +
1 x doorplaatsing in MetaalNieuwsBrief			

€ 129,00 per plaatsing

Extra opties:
•
•
•
•

Extra plaatsing in MetaalNieuwsBrief				
Verlenging online plaatsing met 14 dagen			
Verlenging online plaatsing met 30 dagen			
Doorplaatsing in de printeditie van MetaalNieuws		

€ 89,00 per plaatsing
€ 50,00 per plaatsing
€ 75,00 per plaatsing
€ 195,00 per plaatsing

MetaalNieuws Extra - IM:
Gesponsorde content / betaalde artikelen op MetaalNieuws.nl
•
•
•
•

Basis IM
Maximaal 450 woorden
Maximaal 2 afbeeldingen (landscape 4:3)
Maximaal 2 do-follow links/url’s				

€ 129,00 per plaatsing

Extra opties:
•
•

Extra plaatsing in MetaalNieuwsBrief				
Doorplaatsing in de printeditie van MetaalNieuws		

€ 89,00 per plaatsing
€ 195,00 per plaatsing

MetaalNieuws inBeeld:
Uw product/dienst online gepresenteerd op MetaalNieuws.nl en op het MetaalNieuws YouTube kanaal
Informeer naar de mogelijkheden!

MetaalNieuws Bedrijvengids:
Uw eigen bedrijfspagina binnen de MetaalNieuws omgeving?
Informeer naar de mogelijkheden!

MetaalNieuws
is een uitgave van:

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

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

PlaatBewerkingsNieuws
is een uitgave van:

PlaatBewerkingsNieuws is een onafhankelijk technisch en business
vakblad voor plaat- en buisverwerkende 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- en buisbewerkingstechnieken, waarbij ook
hedendaagse thema’s zoals digitalisering, automatisering en robotisering natuurlijk niet ontbreken. PlaatBewerkingsNieuws besteedt daarbij
aandacht aan nieuws van en voor producenten van plaat- en buismateriaal, 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 5.000 gedrukte exemplaren bedragen, aangevuld met
een digitale oplage.

Editie
1

Verschijning:
Maart

Deadline:
24-02-2022

2

Mei

04-05-2022

3

Oktober

29-09-2022

4

December

24-11-2022

Tarieven:
1/1 A4
1/2 A4
1/4 A4
Coverfoto

Technishow Voorbeschouwing
Techishow/Esef Nabeschouwing
EuroBLECH Voorbeschouwing
EuroBLECH Nabeschouwing

1x
€ 1.495,00
€ 895,00
€ 595,00
€ 795,00

Toeslagen:
Aflopend
		
Omslag 2 of 3:			
Omslag 4 (achterpagina)		

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

4x
€ 1.295,00
€ 695,00
€ 395,00
€ 795,00

10 %
10 %
20 %

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

www.54Umedia.nl
info@54Umedia.nl
055-3601060

OPL
AGE
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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.

Drukprocédé:
Offset Rotatie
Papiersoort:
135 gram
HV gesatineerd MC Selfcover
Gedrukte oplage:
7.000
Verspreide oplage:
6.650
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

VerspaningsNieuws
is een uitgave van:

VerspaningsNieuws is een onafhankelijk technisch en business vakblad
voor ondernemers in de maakindustrie die verspanende technieken in
hun productieprocessen toepassen of kunnen toepassen. Het biedt op
journalistieke wijze zicht op ontwikkelingen in de wereld van verspaning
waarbij hedendaagse thema’s zoals digitalisering, automatisering en
robotisering natuurlijk niet ontbreken. VerspaningsNieuws besteedt
daarbij aandacht aan nieuws van en voor machine- en gereedschapleveranciers, toeleveranciers, OEM-ers, ingenieurs, technisch adviesbureaus
en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De lezerskring wordt gevormd
door eigenaren, directeuren of leidinggevende functionarissen van bedrijven en organisaties die in de verspaning actief zijn.
Afhankelijk van evenementen en diverse vakbeurzen zal de minimale
oplage per editie 7.000 gedrukte exemplaren bedragen, aangevuld met
een digitale oplage.

Editie
1
2
3
4
Tarieven:
1/1 A4
1/2 A4
1/4 A4
Coverfoto

Verschijning:
Maart

Deadline:
17-02-2022

Juni

25-05-2022

September

25-08-2022

November

10-11-2022

Technishow/ESEF/METAV Voorbeschouwing
Techishow/ESEF/METAV Nabeschouwing
AMB Stuttgart Voorbeschouwing
AMB Stuttgart Nabeschouwing

1x
€ 1.495,00
€ 895,00
€ 595,00
€ 795,00

Toeslagen:
Aflopend
		
Omslag 2 of 3:			
Omslag 4 (achterpagina)		

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

4x
€ 1.295,00
€ 695,00
€ 395,00
€ 795,00

10 %
10 %
20 %

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

www.54Umedia.nl
info@54Umedia.nl
055-3601060

