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Advertentie formaten (breedte x hoogte in mm)

Bladspiegel (303 x 420)

2/1  pagina 550 x 382

1/1 pagina 266 x 382

Zetspiegel (256 x 366) staand liggend

1/2 pagina 132 x 382 mm 266 x 189 mm

1/4 pagina 132 x 189 mm 266 x 92 mm 

1/8 pagina 132 x 92 mm 266 x 44 mm 

1/16 pagina 65 x 92 mm 132 x 44 mm 

Voorpagina
Formaat bxh in mm Prijs

1 vak 50 x 50 mm € 500

Advertentie tarieven 
Formaat 1x plaatsing 

2/1 pagina € 2.950

1/1 pagina € 1.850

1/2 pagina € 995

1/4 pagina € 550 

1/8 pagina € 325

1/16 pagina € 225
Redactionele pagina 
Formaat bxh in mm 

Strook 266 x 50 

Paal 50 x 348

Website 

Leaderbord € 595

Large rectangle € 550 

Fullbanner € 295

Prijzen ex. BTW, per maand 

Richt Media Banner op aanvraag

Nieuwsbrief

Full Banner  € 250 per fullbanner

Beeld Advertorial € 295 per keer

Tekst Advertorial  € 250 per keer 

Partnermailing € 1.495 per mailing

Prijzen ex. BTW

advertenties

advertenties

Lees vraag&aanbod ook online ❯ www.vraagenaanbod.nl ❯ voor de hele maakindustrie  
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ECONOMIE

Aanhoudend omzetverlies techsector

ZOETERMEER • Bijna 80 procent 

van de bedrijven in de technologi-

sche sector zegt ook volgend jaar 

nog te maken krijgen met omzetda-

ling of stilstaande groei. 

Door aanhoudende onzekerheid, 

blijft vraaguitval de grootste oorzaak. 

Dat blijkt uit de vierde COVID-19 

enquête die FME de afgelopen we-

ken hield. Aan het onderzoek de-

den opnieuw zeshonderd bedrijven 

mee. De middelgrote en kleine in-

dustrie, mki, is met 84 procent sterk 

vertegenwoordigd.

Zo geeft 46 procent van de onder-

nemers aan dat ze een lagere omzet 

in 2021 ten opzichte van 2019 ver-

wachten en 30 procent verwacht op 

hetzelfde niveau uit te komen. De be-

langrijkste oorzaak is vraaguitval. 

www.fme.nl

Export stijgt ondanks 

daling van groei 

De Nevi PMI van oktober kwam uit op 50.4, wat betekent dat de 

verbetering van de bedrijfsomstandigheden bijna tot stilstand 

kwam. De productie index daalde met meer dan vijf punten tot 

net boven de 50. Hetzelfde gold voor de nieuwe orders als totaal, 

met in sommige sectoren zelfs een daling van de verkoop.

Vooral de nieuwe exportorders namen duidelijk toe en dit betekende werk voor de Nederlandse industrie.

 De export orders bleven aanzien-

lijk stijgen, maar ook hier was er een 

teruggang ten aanzien van de vorige 

maand. De groei van de inkoopacti-

viteiten daalde naar een laag niveau 

en de voorraad ingekochte materia-

len daalde in de grootste mate in drie 

maanden. Ook de voorraad gereed 

product was kleiner. De werkgelegen-

heid bleef dalen, maar minder dan in 

september. De achterstanden in de 

productie daalden aanzienlijk, zij het 

in de geringste mate in zeven maan-

den. De levertijden namen aanzienlijk 

toe. De inkoopinflatie was het grootst 

sinds april 2019, terwijl de verkoop-

prijzen slechts in geringe mate stegen. 

De vooruitzichten voor de productie-

omvang over twaalf maanden waren 

nog steeds positief, maar historisch 

gezien somber. 

'De Nevi Inkoopmanagersindex over 

oktober staat met 50.4 nog net boven 

de ‘neutrale’ stand van 50, wat duidt 

op lichte groei. Toch lijkt het onwaar-

schijnlijk dat het herstel van de indus-

trie de komende maanden doorzet', 

zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom 

industrie bij ABN AMRO. 'Deze score 

is gebaseerd op de resultaten van een 

rondvraag tussen 12 en 22 oktober. De 

350 ondervraagde inkoopmanagers 

konden dus nog geen rekening hou-

den met de vorige week afgekondigde 

gedeeltelijke lockdowns in Duitsland, 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

Het economische herstel in Europa 

wordt daardoor in de kiem gesmoord.'

Het lijkt onwaarschijnlijk dat het 

herstel van de industrie de komende 

maanden doorzet. ABN AMRO ver-

wacht dat de gedeeltelijke lockdowns 

de komende maanden leiden tot een 

afname van de vraag naar industri-

ele goederen. Sinds de zomer klom 

de Nederlandse industrie langzaam 

uit het dal van de eerste lockdown, 

die duurde van half maart tot en met 

mei. Vooral de nieuwe exportorders 

namen duidelijk toe en trokken de 

Nederlandse industrie uit het moeras. 

Ook in oktober profiteerden indus-

triële ondernemers vooral van de ex-

port, zoals blijkt uit de deelindicator 

voor nieuwe exportorders, die een 

53.2 scoorde. 

 lees verder op pagina 5

'Het lijkt onwaarschijnlijk 

dat het herstel van de 

industrie de komende 

maanden doorzet'

ZONDER PROBLEMEN 

IN DE OLIE MET  

HIGHTECH  

EMULSIEBEHEER P9

ROADSTER VAN  

NEDERLANDS  

ONTWERP P18

PEILSTOK IN DE 

METAALSECTOR P4

Reportage: Allesbehalve 

een buizenschuiver P12

Orders in de min, stabiele 

omzet verwacht P3

15.500
EXEMPLAREN

51.150
BEREIK PRINT

MEELEESFACTOR

3,3
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SESSIES P/M

63.000
PAGEVIEWS P/M

10.000
NIEUWSBRIEF

ABONNEES2x
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Redactionele aandacht in combinatie met een advertentie 

2/1 pagina = 1/1 redactie en 1/1 advertentie  € 3.350

1/1 pagina = 1/2 redactie en 1/2 adverntie € 2.100


