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Algemeen
Titel 		NM Magazine
Ondertitel 		Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer
Frequentie		 3-4x per jaar
Omvang 		 48 pagina’s
E-mail 			 info@nm-magazine.nl
Website 		 www.nm-magazine.nl

Uitgever
Stichting NM Magazine		
Postbus 61639					
2506 AP Den Haag

T 070 361 76 85
F 070 361 76 86

Reserveringen advertentie
E advertenties@nm-magazine.nl 		

T 070 361 76 85

		

Omschrijving
NM Magazine is een vakblad over netwerkbreed verkeersmanagement en (C-) ITS.
Doel is een onafhankelijk platform te bieden voor de verdere ontwikkeling van het
vakgebied door het faciliteren van discussies en het informeren over beleid, onderzoek,
technologieën, methodieken, modellen, software en hardware en over praktijkervaringen
in binnen- en buitenland.

Over de lezers
NM Magazine richt zich op beslissingnemers en uitvoerders in de Nederlandse en Vlaamse
markt van netwerkmanagement en (C-) ITS. Hieronder vallen verkeerskundigen van de
verschillende overheden, bestuurders met verkeer en vervoer in hun portefeuille, adviseurs,
medewerkers van kennisinstituten, ontwikkelaars van verkeersmodellen, leveranciers van
software en hardware en studenten aan HBO en universiteit. Het magazine wordt door
controlled circulation onder deze doelgroep verspreid.
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Oplagegegevens
Adressenbestand 									
On site verspreiding (via partners, hogescholen etc.)
Totaal verspreide oplage							

2.300
1.400
3.700

NB: Een downloadlink van NM Magazine (pdf) wordt per e-mailing naar een bestand van nog
eens 1.150 contacten verzonden. De pdf is ook altijd te downloaden vanaf de website
www.nm-magazine.nl.

Verschijning
Januari, april, juli, oktober.
Let op: de verschijningsdata zijn onder voorbehoud.

Advertentietarieven
(Alle tarieven zijn exclusief btw, wijzigingen voorbehouden.)

Commercieel		1x				4x			

Personeel

1x

1/1 pagina				
1/2 pagina 			

1/1 pagina
1/2 pagina

2.160,- euro
1.515,- euro

1.995,- euro
1.395,- euro

1.695,- euro
1.185,- euro

Toeslagen bij voorkeurplaatsing
Indien beschikbaar
• Achterzijde omslag: 				
• Binnenzijde omslag, voor: 		
• Binnenzijde omslag, achter: 		
• Overige voorkeuren: 			

50% toeslag
25% toeslag
15% toeslag
10% toeslag
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Wijze van aanleveren
Advertenties dient u aan te leveren als hoge-resolutie certified PDF.

Aandachtspunten voor de PDF
• Alle beelden moeten in CMYK-kleurmodus worden aangeleverd.
Zet duotone beelden of RGB-beelden dus altijd om naar CMYK.
• Alle gebruikte beelden moeten minstens 300 dpi zijn.
• Maak van fonts altijd lettercontouren. Maak ook lettercontouren in InDesign
en Illustrator, voor u een PDF maakt.
• Lever uw ontwerp op het juiste formaat af.

Technische gegevens
Drukprocedé 			 full colour offset
Papiersoort 			 135 grs. gesatineerd mc
Raster 					60
Aanleveren ad 			 Als hoge-resolutie certified PDF

Advertentieformaten
1/1 pag. achterzijde
1/1 pag. 				
1/2 pag. 				

210mm (b) x 297mm (h)
180mm (b) x 267mm (h)
180mm (b) x 126mm (h)

Hanteer in verband met de aflopende bedrukking een overlap van 3 mm rondom de gehele
advertentie. Geef alleen snijtekens aan.

Voorwaarden
Termijn reservering
Termijn inzending 		
Bureaukortingen 		
Tarieven bijlagen 		

Uiterlijk 5 weken voor verschijning
Uiterlijk 4 weken voor verschijning
Geen
Op aanvraag

