
ALGEMENE INFORMATIE
Titel :  SCHADE MAGAZINE
Verschijningsfrequentie :  6 x per jaar
Oplage :  6.300 
Abonnementen: 6 x magazine en 1 x almanak cijfers & trends E 37,- per jaar

TARIEVEN
ADVERTENTIES:           1 x     6 x
1/1 pagina full colour E 1.800  1.600 per plaatsing
1/2 pagina full colour E 900  800 per plaatsing
1/4 pagina full colour E 500  450 per plaatsing

Omslag 2 E 2.200  2.000 per plaatsing
Omslag 3 E 2.000  1.800 per plaatsing
Omslag 4 E 2.400  2.200 per plaatsing

PERSONEELSADVERTENTIE:       1 x  6 x
1/1 pagina full colour E    900   800 per plaatsing
1/2 pagina full colour E    500  400 per plaatsing

TOESLAGEN:
Advertorial, klapover of insert  op aanvraag

ADVERTENTIE-AFMETINGEN     
	 zetspiegel	 	 bladspiegel	
1/1 pagina 210 x 277 mm 230		x		297	mm
1/2 pagina (liggend) 210 x 136 mm
1/2 pagina (staand) 102 x 277 mm
1/4 pagina (staand) 102 x 136 mm
1/4 pagina (liggend) 210 x 65 mm

VERSCHIJNINGSDATA
februari • april  • juni • augustus • oktober • december

VERSPREIDING
ca. 8.500 mailadressen

AANLEVEREN ADVERTENTIEMATERIAAL   
Aanleveren  :  Digitaal / Certified PDF (fonts embadded, OPI off)

SPECIFICATIES  
WEBSITE: WWW.SCHADE-MAGAZINE.NL

WEKELIJKS DIGITALE NIEUWSBRIEF

De website van Schade Magazine wordt dagelijks bijgwerkt met 
het actuele schade nieuws. 

Banner	rechts	bovenin  e 1.750 per jaar 
(455 x 60 pixels, maximaal 3 afbeeldingen).

Banner	rechts (rouleert)	 e 1.350 per jaar 
(320 x 320 pixels, maximaal 3 afbeeldingen).

Banner	tussen	nieuwsbrerichten  e1.150 per jaar 
(700 x 84 pixels, maximaal 3 afbeeldingen).

Advertorial	website  e 150 per keer en 5 x e100 
per geplaatst artikel (bij voorkeur liggende foto van 1500 pixels 
breed; opgeslagen voor web).

Banner	onderin	nieuwsbrief e 200 per keer en 10 x e 150 per 
plaatsing.
600 x 150/80 pixels (formaat is afhankelijk van het aantal te 
plaatsen banners). 

Advertorial	 in	nieuwsbrief e 200 per keer en 10 x e 150 per 
plaatsing (bij voorkeur liggende foto van 1500 pixels breed; op-
geslagen voor web).

VACATURE
Website e 250 per vacature 
(duur 2 maanden) + één keer doorplaatsen in nieuwsbrief.

Website	+	Schade	Magazine e 600 per vacature 
website (duur 2 maanden) + 1/2 vacaturepagina Schade 
Magazine + één keer doorplaatsen in nieuwsbrief. 
€ 1.000 per vacature 
website (duur 2 maanden) + 1/1 vacaturepagina Schade 
Magazine + één keer doorplaatsen in nieuwsbrief. 

Uitgever:  EMG b.v.
Bladmanagement:  Frank Kerkhofs, frank@excellentmediagroep.nl 
 040 8428716 | 06	80148533

Verspreiding: Verzekeraars: directies en hoofden van schade-afdelingen • Assurantietussenpersonen: Adfiz-leden • Expertisebureaus en reconditioneringsbedrijven 
• Calamiteiten- en schadestop-bedrijven • Salvagecoördinatoren• NIVRE-leden • Fraude-, schade- en toedrachtsonderzoekers • Brancheorganisaties: Verbond van 
Verzekeraars, FOV, NIVRE, NIFV, NVBR, Focwa, Bovag, etc. • Mediatoren • Risk- en insurancemanagers • Overige belangstellenden en abonnementen.
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