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Special Werkkleding en veiligheid

Algemene informatie
Special

Werkkleding en veiligheid

Ondertitel

Special over bedrijfskleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen in de bouw.

Uitgegeven door

Eisma Bouwmedia bv
Postbus 361, 7000 AJ Doetinchem

Uitgever

Rex Bierlaagh

Commercieel manager Rens Sturrus
Advertentieverkoop

Oplage

Nienke Kool
Accountmanager
T 088- 29 44 932

Sacha Harders
Accountmanager
T 088- 29 44 933

E n.kool@eisma.nl

E s.harders@eisma.nl

60.000 *)

*) verspreiding vindt plaats met de volgende vakbladen:
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Advertentietarieven
Full Colour

1x

Aannemer
Glas in Beeld
Installatie & Sanitair
SchildersVakkrant
ZZP’er in de Bouw
Eisma’s Schildersblad

Druktechnische gegevens
Zwart/Wit

1x

1/1 pagina

2.750

1/1 pagina

1.819

1/2 pagina

1.755

1/2 pagina

961

1/4 pagina

1.210

1/4 pagina

507

Drukprocédé

vellen-offset

Papiersoort omslag

80 gr. LHH mat mc

Papiersoort binnenwerk

80 gr. LHH mat mc

Buttn

Bijsluiters en meehechters

Toeslagen

op aanvraag : prijs afhankelijk van gewicht en formaat
inzake technische uitvoering, tijdig contact opnemen.

Voorpagina
hartpagina’s
pagina 2 en 3 omslag
pagina 4 omslag

In overleg beschikbaar
+ 5%
+ 5%
+ 10%

opmaakkosten

doorberekening geschiedt
op basis van verricht werk

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 2615. Prijzen zijn per plaatsing in Euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 19% BTW. Contractperiode:12 maanden, ingangsdatum
uitsluitend datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend.
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Afmetingen

Digitaal advertentiemateriaal

Liggend
(bx h in mm)

Formaat

Staand
(b x h in mm)

1/1 pagina

204 x 279

1/2 pagina

204 x 138

100 x 279

1/4 pagina

204 x 67

100 x138

zetspiegel

204 x 279

bladspiegel

225 x 300

PDF
• Certified PDF
• Alle fonts invoegen
Quark Xpress
• Alle (Macintosh) fonts, illustraties en beelden meesturen
Adobe Illustrator
• Lettertypen omzetten naar lettercontouren
• *.ai, *.eps

afloop: 3 mm rondom extra

Adobe Photoshop
• Flattened (niet in lagen)
• *.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd
• Geen multikanaal of duotoon beelden
Overig (zonder opmaak)
• Tekst uitsluitend in Word, afbeeldingen separaat bijvoegen

Aanlevering digitaal advertentiemateriaal
Per e-mail tot 10 mb naar info@zeedesign.nl
Vanaf 10 mb via de gratis servers www.dropsend.com,
www.wetranser.com, www.sendthisfile.com of www.yousendit.com
naar info@zeedesign.nl

Verspreiding 2012
Deze special Werkkleding en veiligheid wordt meegezonden bij de edities van de onderstaande vakbladen:
Nr.

Vakblad

Verschijningsdatum

8

Eisma’s Schildersblad

16

oktober

5

Installatie & Sanitair

19

oktober

3

ZZP’er in de Bouw

5

oktober

6

Aannemer

5

oktober

12

SchildersVakkrant

19

oktober

3

Glas in Beeld

19

oktober
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nummer 2615. Prijzen zijn per plaatsing in Euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 19% BTW. Contractperiode:12 maanden, ingangsdatum
uitsluitend datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

