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METAAL & TECHNIEK  
voor beslissers in het MKB-metaal 
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■  het best gelezen vakblad   
     in de metaalindustrie  
■  2/3 leest het magazine  
     langer dan 15 minuten 
■  80% leest alle edities 
■  1/3 van de edities wordt  
     door bezoekers van   
     bedrijven gelezen 

WAT KAN METAAL & TECHNIEK VOOR U BETEKENEN? 
Metaal & Techniek is hét vakmedium voor het MKB-metaal 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metaal & Techniek is het officiële ledenblad van Koninklijke Metaalunie.  
De titel wordt binnen de metaalindustrie algemeen erkend als autoriteit. Betrouwbaarheid en 
kwaliteit staan hoog in het vaandel van de makers. Metaal & Techniek behandelt 
ondernemerschap én techniek in de metaal. Samen met 55 branches binnen Metaalunie zorgt 
de redactie voor een brede invulling van alle relevante vakonderwerpen. Elke editie kent een 
actueel thema en informeert/inspireert de lezer aan de hand van concrete ondernemers- 
verhalen. Metaal & Techniek heeft een eigen, onafhankelijke en deskundige redactie.  
Het blad verschijnt 11x per jaar en hanteert een herkenbare rubriekenstructuur.  
Elk kwartaal bevat Metaal & Techniek bovendien de ‘Economische Barometer’, het 
kwartaalonderzoek van Koninklijke Metaalunie naar de stand van de economie in het MKB-
metaal. 

  

Doelgroep 
De doelgroep van Metaal & Techniek omvat de gehele metaalsector. Metaal & Techniek wordt verspreid onder de leden van Koninklijke 
Metaalunie. Koninklijke Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. Deze leden 
bieden werk aan ca. 150.000 werknemers. Metaal & Techniek wordt primair gemaakt voor ondernemers en de directeur-grootaandeel- 
houders van metaalbedrijven. Tevens hebben enkele honderden niet-aangesloten bedrijven een abonnement op  
Metaal & Techniek en wordt het ook door cursisten van TEC/CAD Colleges gelezen. 
 

6 redenen om  te adverteren 
1.  Het vergroten van de bekendheid van uw bestaande producten en merken. 
2.  Het presenteren van uw innovaties. 
3.  Het versterken van uw imago. 
4.  Meer deelnemers werven voor uw evenement of uw aanwezigheid op beurzen  
     aankondigen. 
5.  Metaal & Techniek is een betrouwbaar en sterk merk met een gemiddeld bereik van  
     36.000 lezers en is een autoriteit in MKB-metaal. 
6.  Metaal & Techniek biedt u ook diensten om u te laten scoren met Google.  

Bereik 
 ■  Verspreide oplage:   12.000 

■  Meeleesfactor:  3 

■  Werkelijk bereik:   36.000 
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HET MAGAZINE 
 
Verschijningskalender Metaal & Techniek: 

Editie Thema Reserveren Aanleveren Verschijning 
1 Slijptechniek / metaalbewerking 9 januari 2018 11 januari 2018 30 januari 2018 
2 Las- en snijtechniek  

ESEF / Techni-show 
6 februari 2018 8 februari 2018 27 februari 2018 

3 Gereedschappen 
Hannover Messe 

6 maart 2018 8 maart 2018 27 maart 2018 

4 Smart Manufacturing / Award  3 april 2018 5 april 2018 24 april 2018 
5 CNC / Verspanen 4 mei 2018 8 mei 2018 29 mei 2018 
6 Robotisering 5 juni 2018 7 juni 2018 26 juni 2018 
7/8 Machinebouw  

AMB Stuttgart 
7 augustus 2018 9 augustus 2018 28 augustus 2018 

9 Plaatbewerking / Euroblech 4 september 2018 6 september 2018 25 september 2018 
10 Precisietechnologie / Precisiebeurs 9 oktober 2018 11 oktober 2018 30 oktober 2018 
11 Oppervlaktetechniek 6 november 2018 8 november 2018 27 november 2018 
12 Intern Transport 27 november 2018 29 november 2018 18 december 2018 
 
DE TARIEVEN 
 
 
HET MAGAZINE 
Formaten 
Bladspiegel 
1/1 pagina  230 x 280 mm 
 
Zetspiegel  Staand  Liggend 
1/1 pagina  205 x 255 mm  - 
1/2 pagina  100 x 255 mm  205 x 125 
mm 
1/4 pagina  100 x 125 mm  205 x 60 mm 
1/8 pagina 100 x 60   mm - 
 
Advertentietarieven Metaal & Techniek 
Full colour  1x 
1/1 pagina  € 3.350,- 
1/2 pagina  € 1.995,- 
1/4 pagina  € 1.215,- 
1/8 pagina €   730,- 
 
Adverteren in het brancheregister 
Logo –NAW gegevens – e-mailadres € 1.295,- p.j. 
 
Overige opties 
Bijsluiter   op aanvraag 
(bv. voor extra aandacht voor uw  
nieuwe product of dienst)  
 
 
 

Meehechter   op aanvraag 
(bv. voor het programmaboekje  
van uw evenement)  
 
Opplakker + 1/1 advertentie op aanvraag  
(bv. voor directe respons op uw actie)  
 
Uitklapbare cover   op aanvraag 
(bv. voor het plaatsen van de 
 jaarkalender van uw organisatie)  
 
Advertorial   op aanvraag 
(bv. om uw (nieuwe) product of dienst  
in een redactioneel stuk te behandelen)  
 
Katern   op aanvraag 
(bv. voor het vieren van uw jubileum)  
 
 
 
Alle tarieven zijn in euro’s exclusief btw en gelden per plaatsing. Tussentijdse  
wijzigingen voorbehouden. Alle overeenkomsten komen tot stand met  
MYbusinessmedia op basis van de algemene voorwaarden waarvan op  
aanvraag een exemplaar wordt toegezonden. 

  
 Het barometerkatern wordt door 2/3 van de ontvangers intensief gelezen 

 
 De thema artikelen worden als een van de beste gelezen en gewaardeerd 
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Onze adviseurs hebben met 
succes de Online Marketing 
certificering van Google behaalt 
 

SEARCH ENGINE MARKETING 
(SEM) diensten 
 
Door de grote rol van zoekmachines als Google bij het aankoop- en oriëntatieproces, wordt de vindbaarheid van uw website steeds 
belangijker. Naast uw huidige communicatie in onze vakbladen/websites ondersteunen wij u hier graag bij. 
 
Met een breed scala aan SEM diensten en producten verhogen wij de zichtbaarheid van uw website in zoekmachines 
en helpen wij het kwalitatieve bezoek vanuit zoekmachines te verhogen. 
 
Wij bieden u SEM advies op maat op basis van een zorgvuldige analyse van uw 
website. Op basis van de bevindingen van de analyse én uw online doelstellingen 
selecteren wij effectieve producten waarmee uw zichtbaarheid verbetert! 
 
De unieke combinatie van branche- én internetkennis maakt ons tot uw 
ideale Search Engine Marketing partner. Door onze diensten toe te passen 
op uw website haalt u meer rendement uit uw marketingbudget. Deze 
producten vragen wel om een goede uitleg. Vraag daarom uw media 
adviseur naar onze unieke aanpak! 
 

 

Al meer dan 500 klanten gebruiken de Webbouw, 
SEM/SEO/SEA diensten van MYbusinessmedia. 
 
Diensten: 

■ Zoekwoord analyse  
■ Mobiel vriendelijk maken van de website  
■ (dynamische) Landingspagina’s  
■ Local presence  
■ Adwords 
■ Google Analytics  
■ Retargeting en displayadvertising   
■ Nieuwbouw website en/of webshop 
■ Data Analyse pakket 
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MYBUSINESSMEDIA helpt u bij: 
● Schrijven en redigeren van uw persbericht  ● Opstellen en versturen van nieuwsbrieven 
● Maken van uw advertentie   ● Vervaardigen van uw whitepapers 
● Maken van uw banner en online uitingen  ● Ontwikkelen van uw relatiemagazine 
● Ontwikkelen van een (bedrijfs)film   ● Organiseren van uw event 
● Ontwikkelen van uw website   ● Contentservice voor uw website 
 
  
ALGEMENE INFORMATIE 
 

Aanleveren advertentiemateriaal 
Wij ontvangen uw materiaal, door u gemaakt als certified pdf-document, uiterlijk op de aangegeven aanleverdata. Het aanleveradres 
voor uw materiaal is orders.m&t@mybusinessmedia.nl, o.v.v. Metaal & Techniek en het editienummer. Voor niet-gereed materiaal worden 
technische kosten berekend. Voor vragen over het materiaal kunt u contact opnemen met de afdeling Orderbegeleiding,  
telefoon (0570) 504 300. 
 

Aanleveren meehechters en bijsluiters 
Wij ontvangen uw materiaal uiterlijk op de aangegeven aanleverdata op het volgende adres: Sikkens Grafische Afwerkers | t.a.v. Vincent 
Buitenhuis o.v.v. Metaal & Techniek, het editienummer en het ordernummer | Staverenstraat 13 | 7418 CJ Deventer 
 

Aanleveren bannermateriaal 
Uw bannermateriaal kunt u aanleveren bij de afdeling Online Traffic. U kunt uw banners sturen naar: orders.m&t@mybusinessmedia.nl. 
Aanleverdata banners in overleg met uw media-adviseur. 
 

Wat kan Metaal & Techniek voor u betekenen? 
Vraag naar de mogelijkheden. 
Neem contact op met onze media-adviseurs: Bert Brassee | 06 83 331 382 | b.brassee@mybusinessmedia.nl 

          Roy Wösting | 06 22 548 304 | r.wosting@mybusinessmedia.nl     
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitgeverij MYbusinessmedia | Mr. H.F. de Boerlaan 28 | 7417 DA Deventer | Postbus 58 | 7400 AB Deventer | T: (0570) 504 300 |  
F: (0570) 504 399 | www.mybusinessmedia.nl | info@mybusinessmedia.nl | Uitgever Marjan Leenders | Hoofdredacteur Roel van Vemde |  
E-mail redactie.metaalentechniek@mybusinessmedia.nl | Media-adviseurs Bert Brassee en Roy Wösting | Marketing Ina Jolij | 
Abonnementen metaalentechniek@mybusinessmedia.nl 
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