METAAL DIGITAAL

WENST U TE
ADVERTEREN
IN HET VAKBLAD
METAAL INFO
OF ONZE
MAANDELIJKSE
DIGITALE NIEUWSBRIEF
‘METAAL DIGITAAL’?
Neem dan contact op met:

Johan Van Bosch, verantwoordelijke uitgever
johan.vanbosch@sectors.be of
metaalinfo@sectors.be
tel. +32 2 213 74 07

VLAMEF is een multimediale beroepsvereniging en naast het glossy
magazine Metaal Info is onze digitale nieuwsbrief Metaal Info een
volwaardig alternatief. Maandelijks krijgen bijna 6.000 beslissings
nemers in de metaalsector onze nieuwsbrief in hun mailbox.
Dankzij de hogere frequentie heeft onze digitale nieuwsbrief een
grotere nadruk op actua maar biedt tevens interactiviteit aan (opinie
peilingen, click-through rates op banners,…) en ruimere mogelijk
heden op het gebied van sponsored content.
Behalve de sponsoring van traditionele, offline, events kan u ook ten
volle participeren aan onze VLAMEF webinars.
Geef ons een seintje om alle mogelijkheden te bespreken…

VERSCHIJNINGSDATA
18 januari
17 mei
22 november

22 februari
21 juni
13 december

22 maart
20 september

19 april
18 oktober

TARIEVEN METAAL DIGITAAL
De maandelijkse nieuwsbrief van VLAMEF met actua, zakelijk
advies en ledeninfo op maat van KMO bedrijfsleiders en beslissingsnemers actief in de metaalverwerkende industrie.
Bannering - 6.209 abonnees
Full banner 468 x 60 H
1 inlassing: €250
4 inlassingen: €750
Tekstadvertorial 400 karakters
1 inlassing: €500
4 inlassingen: €1.50
Technische gegevens bannering
Materiaal banner:
.jpeg /.gif - Max. gewicht: 40 kB
Materiaal tekstbanner: 400 karakters (incl.leestekens & spaties)
Levering:
5 werkdagen voor verschijning.
Leveradres:
johan.vanbosch@sectors.be
Er is ook de mogelijkheid om publiciteit in Metaal Digitaal te koppelen
aan de gedrukte editie van Metaal Info. Neem hiervoor contact op met
het secretariaat om een offerte op maat uit te werken.
Ledenkorting: VLAMEF-leden krijgen 20% korting
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OVER VLAMEF

OVER METAAL INFO

VLAMEF vzw, de Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO is de beroepsvereniging op maat van

Een leidinggevend industrieel vakblad dat alle mogelijkheden van

het Vlaamse KMO-bedrijf in de metaalsector. VLAMEF groepeert bedrijven en ondernemers

de sector op een unieke manier onder de aandacht brengt.

FORMATEN/TARIEVEN
Aflopende formaten worden met 5mm afloop + paskruisen in een drukklare PDF aangeleverd

die actief zijn in metaalbewerking, metaalverwerking en machinebouw.

VISIE
VLAMEF heeft tot doel de algemene en de beroepsbelangen van de
ondernemingen uit de metaalverwerkende en aanverwante sectoren te verenigen,
te vertegenwoordigen en te bevorderen op Vlaams, federaal en internationaal gebied.
Dit zowel op economisch, technisch, sociaal, juridisch en maatschappelijk vlak.

Lezersprofiel

Inhoud

Het magazine Metaal Info wordt verstuurd naar
KMO’s actief binnen alle sectoren van de metaal
verwerkende industrie: metaalbewerking (draaien
en frezen, plaatbewerking en lassen,...), metaal- en
aluminiumconstructie, machinebouw, matrijzen

In 2021 is Metaal Info aan
haar 36e jaargang toe. De voorgaande 35
jaren hebben VLAMEF geleerd welke inhoud gevraagd wordt door
haar leden. Doorblader hier de laatste 5 jaargangen van Metaal
Info: https://www.vlamef.be/nl/metaalinfo

1/1

1/2 hoogte

1/2 breedte

bouw, carrosseriebouw en oppervlaktebehandeling.

MISSIE
VLAMEF vertegenwoordigt de KMO’s in de metaalsector ten aanzien van de overheden,
de media, de academische wereld, de partners en de niet-gouvernementele organisaties.
VLAMEF geeft opleidingen, organiseert events, webinars,… kortom zorgt ervoor dat
haar leden steeds up-to-date zijn met alle nieuwe trends en de meest recente kennis.

MARKTPOSITIE
VLAMEF verleent advies: via informatieve artikels, een bereikbare helpdesk,
eigen experten,… Belangrijk hierbij is de onafhankelijke positie van VLAMEF als
beroepsvereniging zodat leden weten dat dit advies enkel in hun belang is.

Verspreiding

Gelet op de impact van COVID-19 op het algemeen economisch
klimaat en de daaruit resulterende toets voor het correct inplannen
van publiciteit wil VLAMEF adverteerders hierbij graag helpen.

Het Metaal Info magazine wordt viermaal per
jaar verzonden naar 7.300 adressen. De primaire
De thema’s van de 4 nummers
doelgroep bestaat uit managers en
in 2021 worden bepaald door de
ondernemers die aan het hoofd staan
Metaal
info
is
actualiteit én door een open dialoog
van Vlaamse KMO’s in de metaal
een
uitstekend
met adverteerders zodat de inhoud
sector.
platform
om
optimaal afgestemd wordt op de bood
Omwille van de hoogstaande en spe
schap die ù wilt verspreiden. Hou ons
cifieke redactionele inhoud (waarbij
het vakmanschap
tijdig op de hoogte van uw plannen
Metaal Info het meest verspreide
van de sector
zodat wij een goede redactie kunnen
vakblad in de metaalsector is, dat
te tonen.
verzorgen!
uitgegeven wordt door een onaf
Hierbij worden Metaal Info magazine,
hankelijke beroepsvereniging) wordt
nieuwsbrieven, VLAMEF webinars,… doelgerichte communicatie
Metaal Info ook ruim verspreid op de werkvloer, van
middelen voor uw onderneming om deze zeer interessante doel
aankoopverantwoordelijken & operationele mana
gers tot ploegbazen en aan de bezoekersbalie…

Formaat (mm): 220B x 143H
Tarief:
€ 975

Formaat (mm): 220B x 285H
Tarief:
€ 1.500

Formaat (mm): 110B x 220H
Tarief:
€ 975

1/4 hoogte
1/4 breedte

1/8 hoogte

1/8 breedte

Formaat (mm): 220B x 71H
Tarief:
€ 650

Formaat (mm): 110B x 142H
Tarief:
€ 650

Formaat (mm): 220B x 35H
Tarief:
€ 450

Formaat (mm): 110B x 71H
Tarief:
€ 450

Verschijningsdata: 8 maart, 29 juni, 28 september en 9 december

groep uit de maakindustrie te bereiken.

SPECIALE
PLAATSINGEN

KORTINGEN

BEDRIJFSREPORTAGES

Cover 2: - volledige pagina:

€ 1.875

• Bij een contract voor 4 edities: 25% korting

Layout van een advertentie kan eveneens

Cover 3: - volledige pagina:

€ 1.725

• Ledenkorting: VLAMEF-leden krijgen

door onze professionele layouter aangemaakt worden.

Cover 4: - volledige pagina:

€ 2.250

bijkomend een korting van 20%

Bij een contract van 4 inlassingen is deze dienst
opgenomen in de prijs.

Prima posta

+ 20%

Er is ook de mogelijkheid om publiciteit

Rechterpagina

+ 15%

te koppelen aan de digitale nieuwsbrief.

Publireportage 1/1:

drukklaar geleverd

€ 1.750

Neem hiervoor contact op met het secretariaat

		

opmaak via redactie

€ 2.000

om een offerte op maat uit te werken.

Publireportage 2/1:

drukklaar geleverd

€ 3.000

		

opmaak via redactie

€ 3.250

