parketblad.nl
Onafhankelijk
vakblad voor de
parketbranche in
de Benelux

Planning & Tarieven 2019

Redactionele formule
Parketblad is al 25 jaar hét vakblad voor de parketbranche
en aanverwante bedrijven. Met alle ins en outs over de
parketwereld, reportages, interviews, beursverslagen, nieuws
en nog veel meer. Onmisbaar voor iedereen in de branche,
van leverancier tot parketteur en verkoper. Of het nu om
hardlopers of lanceringen van noviteiten gaat, via Parketblad
communiceert u gericht met uw doelgroep, zowel in print als
online.

Statistieken
Vakblad 11x per jaar, oplage 1.950
Website parketblad.nl
Gemiddeld 1.800 unieke bezoekers per maand
Digitale nieuwsbrief 350 abonnees

Lezersprofiel
Parketblad verbindt de professionele parketdetailhandel met
zijn toeleveranciers door middel van specifieke en actuele
vak-, bedrijfs-, product- en marktinformatie.

Multimediale campagne
Parketblad biedt verschillende mogelijkheden om online en
offline te adverteren. Denk hierbij aan een advertentie,
branded content, online bannering of online advertorials.
Deze mediakaart biedt u een overzicht van de standaard
mogelijkheden. Maatwerk is uiteraard ook mogelijk. Onze
media-adviseur helpt u graag met het bepalen van een
passende (multimediale) campagne om uw marketing
doelstellingen te behalen.

Verschijningsdata 2019 print
Editie

Sluiting aanleveren

Verschijning

1

31 december (2018)

15 januari

2

29 januari

12 februari

3

26 februari

12 maart

4

2 april

16 april

5

30 april

14 mei

6

24 mei

11 juni

7

2 juli

16 juli

8

20 augustus

3 september

9

1 oktober

15 oktober

10

29 oktober

12 november

11

26 november

10 december

Adverteren print
Formaat

Specificatie b x h (mm)

Tarief €

2/1 pagina (spread)

420 x 297 (excl. 3 mm afloop)

3.570

1/1 pagina

210 x 297

2.375

1/2 pagina (staand)

93 x 275

1.200

1/2 pagina (liggend)

190 x 135

1.200

1/4 pagina (staand)

93 x 135

900

1/4 pagina (liggend)

190 x 65

900

Branded content*

+ 750 per pagina

* inclusief redactie

Parketblad.nl & digitale nieuwsbrief
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt tweewekelijks
verstuurd.

Adverteren parketblad.nl
Formaat

b x h pixels

Tarief €

Full banner

468 x 110

975 per jaar

• Minimale contractperiode: 1 jaar, korting bij langer lopende contracten.

Full Banner
Een full banner is een horizontaal advertentieformaat die door de positie bovenaan de website goed wordt bekeken.

Advertorial & banners digitale nieuwsbrief
Uw eigen tekst van maximaal 400 woorden met afbeelding op de website en een introductietekst (max. 40 woorden) in de
digitale nieuwsbrief.

Adverteren digitale nieuwsbrief
Formaat

b x h pixels

Tarief €

Banner

468 x 60

150

Partner content

150

Partnermailing

150

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

Aanleveren advertentiemateriaal
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.
Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen (website en nieuwsbrieven) levert u in 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.

Uitgeverij

Vakbladen.com
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

Uitgever

Jeroen Cnossen

Redactie

Vakbladen.com
Afd. Parketblad		
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

Hoofdredacteur
Reinold Vugs
r.vugs@vakbladen.com

Advertentie-exploitatie Archer Media
Marco Blijswijk
m.blijswijk@archermedia.nl
088 226 66 67
Wilco Stemerdink
w.stemerdink@archermedia.nl
088 644 06 81
Aanleveren materiaal

Afdeling traffic
traffic@archermedia.nl
088 644 06 54

Abonnementen

abonnement@mijntijdschrift.com
088 226 66 33

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

