Mediakaart IZ (all inclusief)
Uitvoering en prijs
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

full colour
2.520
1.680 +
1.380

2019

Verschijningstabel
all inclusief*

{

300

* interactieve ondersteuning van uw reclamecampagne op
installateurszaken.nl, installatienet.nl en twitter
Prijzen voor onze verschillende crossmediaal-plus mogelijkheden op aanvraag (banners/advertorials op installatienet.nl
en in de nieuwsbrieven - deze zijn beperkt beschikbaar!)
Kortingen bij meerdere plaatsingen per jaar:
3 t/m 5 plaatsingen : 10%
6 t/m 9 plaatsingen : 30%
10 plaatsingen
: 40%

Nr. Verschijnen Aanleveren
Thema’s
1
29 januari
7 januari
Duurzame installatietechniek
2
26 februari
4 februari
Ventilatie en luchtbehandeling
Bijlage IZ Neutraal: Projecten nieuwbouw
3
26 maart
4 maart	Slim installeren
4
23 april
1 april
Warmtepompen/Airco
5
28 mei
6 mei
Nabeschouwing ISH
Bijlage IZ Neutraal: Productinnovaties
6/7 25 juni
3 juni
Water
8/9 3 september 12 augustus	Installatiebeurs Hardenberg
10 1 oktober
9 september Verwarming en radiatoren
11 5 november 14 oktober
De nieuwe vakman
Bijlage IZ Neutraal: Projecten renovatie
12 3 december 11 november Projecten

Bijsluiters / meehechters
Formaat: 1 t/m 4 pagina’s, maximaal A4
papiergewicht
bijsluiter
meehechter
120 grams
2.105
2.105
120-150 grams
3.025
3.025
Andere formaten in overleg
Vraag naar de mogelijkheden om tegen scherp tarief
uw folder door ons te laten maken

Coverpagina
De mogelijkheid bestaat om een coverfoto aan te leveren in
relatie tot een bij de uitgave behorend thema; het plaatsen
van een logo daarbij is toegestaan (max. 12 mm hoog) + 90
woorden toelichting op de inhoudspagina; onder voorbehoud goedkeuring coverfoto door redactie.
Plaatsing coverfoto + logo + 100 woorden toelichting : 2.110
Inclusief 1/1 pagina advertentie bij coverfoto
: 2.920

Bijlage IZ Neutraal
IZ Neutraal verschijnt als bijlage bij IZ (zie verschijningstabel)
en staat vol met informatie over (bijna) energieneutraal installeren. Aanbieders van (bijna) energieneutrale producten kunnen hierin een redactionele bijdrage plaatsen die vergezeld
gaat van een advertentie. De prijzen hiervoor zijn:
1/1 pagina redactioneel incl. 1/1 pag. advertentie
1.435
1/2 pagina redactioneel incl. 1/2 pag advertentie
795
Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw
plaatsingswensen. Voor gegarandeerde voorkeursplaatsingen
geldt echter een toeslag van 10%.
Vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW
Vermelde kortingen zijn inclusief evt. bureaukorting

Technische specificaties
Drukprocédé
: offset
Papier omslag
: 170 grams hv mc
Papier binnenwerk : 90 grams lichthouthoudend gesat. mc
Raster fc en z/w
: 60
Steunkleur
: in fc-opbouw
Materiaal
: vlgs. Certified PDF Tijdschriften Nederland: www.certifiedpdf.net. Het is verplicht
bij de advertentie een laserprint aan te
leveren op 100%, voorzien van snijtekens
en paskruizen.
Afwerking
: gehecht gebrocheerd

Formaten
Bladspiegel (b x h)
1/1 pagina
210 x 297		+ 3 mm rondom indien aflopend
Zetspiegel (b x h) staand
1/1 pagina
185 x 268
1/2 pagina
90 x 268
1/4 pagina
90 x 132

liggend
n.v.t.
185 x 132
185 x 64

Oplage
De oplage van IZ is ruim 8.000 exemplaren. Meer dan 7.000
adressen zijn als volgt ingedeeld volgens de SBI-code van de KvK.
% Code Soort bedrijf
68 45331 loodgieters-, fitterswerk; installatie van
			
sanitair
32 45332 installatie van c.v. en luchtbehandelings			
apparaten
Overige adressen zijn niet nader onderverdeeld

Aantal
4.800
2.200

