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Planning & Tarieven 2018

Redactionele formule
Maritiem Nederland is het onafhankelijke medium voor en
over scheepvaart, scheepsbouw en -reparatie, maritieme
toeleveranciers, dredging, offshore, havens en de Koninklijke
Marine. Maritiem Nederland biedt tien keer per jaar in print
en dagelijks online economische, politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen, nieuws over innovatie,
techniek, ICT en arbeidsmarkt. Met interviews, opmerkelijke
reportages, portretten en columns.

Vereniging van Nederlandse Reders. Leden van de Koninklijke
Vereniging van Marineofficieren ontvangen de jaarlijkse
Marine Special. Op bestuurlijk niveau bereikt Maritiem
Nederland een groot deel van de relevante leden van de
Eerste en Tweede Kamer. Tenslotte werkt Maritiem
Nederland ook samen met de maritieme opleidingen in
Nederland en heeft daarmee een hoog bereik onder
studenten en starters.

Lezersprofiel

Online en offline adverteren

Maritiem Nederland richt zich op hoger opgeleide
professionals en beslissers in de maritieme sector.
Door de grote variatie aan onderwerpen is het blad
interessant voor zowel maritieme technici als managers in de
maritieme sector. Door de samenwerking met diverse
verenigingen en brancheorganisaties, zoals Stichting
Nederland Maritiem Land, ligt het bereik van Maritiem
Nederland midden in de doelgroep. Leden van de volgende
verenigingen ontvangen Maritiem Nederland: Koninklijke
Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’, HISWA en de Koninklijke

Maritiem Nederland gelooft in de gebundelde kracht van
offline en online adverteren. Op die manier is het bereik en de
impact van de boodschap het meest optimaal. Zowel online
als offline bieden we commerciële en redactionele
mogelijkheden om de exposure te maximaliseren.

Content marketing
Uw verhaal, geschreven door de redactie, is een krachtig
middel om uw boodschap te vertellen. Onze media-adviseur
denkt graag mee over een passende campagne.

Verschijningsdata 2018 Print
Editie

Thema

Sluiting reserveren

Verschijning

1

Havens en Offshore & Energietransitie & KOERS

30 januari

13 februari

2

Baggeren & Energietransitie

27 februari

13 maart

3

Carrière en Arbeidsmarkt & MOCE 2018

26 maart

10 april

4

Maritime Industry & Maritieme Toeleveranciers

30 april

15 mei

5

Zeevaart & Elektrische en Hybride voortstuwing

29 mei

12 juni

6

Zakelijke dienstverlening en SMM 2018

3 juli

17 juli

7

Offshore: Olie, wind en gas & Offshore energy 2018

18 september

2 oktober

8

Marine & Disruptieve Technologie

16 oktober

30 oktober

9

Scheepsbouw & Reparatie

13 november

27 november

10

Energietransitie & Koers 2019

7 december

21 december
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Special KOERS- Uw visie voor de
komende jaren
In Koers, de eindejaarsspecial van Maritiem Nederland kunt
u de unieke visie van uw bedrijf presenteren. In een
advertorial van twee pagina’s geeft u aan wat de koers van
uw bedrijf is en waarom uw bedrijf succesvol is. Geschreven
door een professionele journalist. Een fotograaf maakt een
representatief portret.

Vacatures ook op Betabanen
Betreft uw advertentie een vacature? Dan kunt u deze gratis
doorplaatsen op BETABANEN.nl, de vacaturesite voor bèta’s.
Plaatst u uw vacature op Betabanen, dan wordt deze
meegenomen in de wekelijkse Betabanen-nieuwsbrief (op
basis van uw profiel) én uw vacature wordt getoond op
maritiemnederland.nl en in de Maritiem Nederland
nieuwsbrief.

Maritiemnederland.com & Nieuwsbrief
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt wekelijks
verstuurd, op woensdag.

Online adverteren op maritiemnederland.nl
Soort

Specificatie in pixels

Tarief €

Full banner

Bannerset: 728 x 90/468 x 60/320 x 50

725 per maand

Medium Rectangle

300 x 250

625 per maand

Target advertising (snippet)

Afbeelding en/of tekst

1.500 per kwartaal

Partner content online en/of offline

Op aanvraag

• Voor een optimale weergave op verschillende apparaten graag leaderboard, full banner en large rectangle in twee formaten aanleveren.

• Full Banner
Uw full banner of medium rectangle wordt getoond op de
homepage en/of achterliggende pagina's. Uw banner kan
getoond worden in een carroussel van maximaal 3 banners.

• Target advertising (snippet)
Uw boodschap wordt getoond bij artikelen binnen voor u
relevante dossiers: Baggeren, Binnenvaart, Cruise, Havens,
Jachtbouw & Watersport, Marine, Maritieme Cluster,
Offshore, Scheepsbouw, Toeleveranciers, Visserij of Zeevaart.
Deze dossiers en interessegebieden kunnen wijzigen naar

aanleiding van actualiteiten. Op aanvraag kunnen wij ook een
interessegebied of dossier voor u aanmaken.

• Partner content
Inhoudelijke Partner content die samen met de redactie van
Maritiem Nederland en de klant tot stand komt. U kunt
ervoor kiezen om partner content online en/of offline te
plaatsen. De inhoud kan in overleg worden verrijkt met
(diep)links, logo's, afbeeldingen en online video. Partner
content vormt een integraal onderdeel van de website.

Advertorials en Banners Nieuwsbrief

Adverteren Nieuwsbrief
Soort

Specificatie

Tarief €

Advertorial

Afbeelding (200 pixels breed) en
tekst (350 tekens)

550 per plaatsing

Specificaties online banners
Website

Nieuwsbrief

Bestandstype

jpg, gif, animated gif, html5

jpg

Kleurmodus

RGB

RGB

Resolutie

72 dpi

72 dpi

Maximaal formaat

99 kb

99 kb

Landingspagina

webadres opgeven

webadres opgeven

Adverteren Print
Formaat

Specificatie b x h (mm)

Tarief €

1/1 pagina

210 x 297 (excl. 3 mm afloop)

2.150

1/2 pagina staand

90 x 259

1.290

1/2 pagina liggend

190 x 123

1.290

1/4 pagina staand

90 x 123

775

Fake cover

4x 1/1 pagina

Op aanvraag

Advertorial

In overleg

Partner content

Op aanvraag

Bijsluiters

Op aanvraag

• Bij reservering van meerdere advertenties in één keer, ontvangt u een aantrekkelijke korting.
• Alle tarieven zijn gebaseerd op full color.
• Plaatsingstoeslagen: pagina 2 omslag: + 10 %, pagina 3 omslag: + 10 %, pagina 4 omslag: + 20 %, advertorial: + 20 %, speciale plaats: + 10 %.

Aanleveren advertentiemateriaal

Aanleveren bijsluiters

Voor het aanleveren van print advertentiemateriaal gebruikt
u de Ad | Portal. Vanuit de Ad | Portal ontvangt u een e-mail
met het verzoek om uw advertentiemateriaal aan te leveren.
Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/ongewenste e-mail
folder terecht komen.

Aantal: Gelijk aan oplage
Afwerken: Handzaam in dozen verpakt
Deadline: Uiterlijk 6 werkdagen voor verschijning
Aanleveradres:
Veldhuis Media BV
T.a.v. Theo Nitrauw / Léon van Weenen
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
O.v.v.: Afzender, titel van het blad en editie

Advertentiemateriaal ten behoeve van online
plaatsingen (website en nieuwsbrieven) levert u aan bij
traffic@archermedia.nl. U ontvangt hiervoor een verzoek
vanuit de afdeling Traffic.

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak.
Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.
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Uitgeverij

Vakbladen.com
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

Uitgever

Roeland Dobbelaer

Redactie

Vakbladen.com
afd: Maritiem Nederland
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

Hoofdredactie Jan Spoelstra, MSc
j.spoelstra@betapublishers.nl
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Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

Advertentie-exploitatie Archer Media
René de Wit
r.dewit@archermedia.nl
(088) 226 66 53
Aanleveren materiaal

Afdeling traffic
traffic@archermedia.nl
(088) 644 06 54

Abonnementen

Mijntijdschrift.com
Artemisweg 101
8239 DD Lelystad
(088) 226 66 33
info@mijntijdschrift.com

