HoutWereld
Het vakblad
voor beslissers
in de
houtbranche

Planning & Tarieven 2018

Redactionele formule

Rubriek Promotiespecial

Houtwereld is het vakblad voor beslissers in de houtbranche
en informeert circa elke twee weken over het laatste nieuws
en ontwikkelingen op de nationale en internationale houtmarkt.
De oplage telt circa 2.100 exemplaren. Gemiddeld wordt een
nummer van Houtwereld door drie personen gelezen, het
bereik komt dus op circa 6.300 personen. Houtwereld
wordt gelezen door nagenoeg alle leidinggevenden in de
houthandel, de houtbewerkende en houtverwerkende
industrie, alsmede door aannemers en architecten.

Naast advertenties biedt Houtwereld mogelijkheden in de
vorm van 1/1 pagina of 2/1 pagina’s geschreven door een
professionele copywriter. Wij verzorgen alles voor u, inclusief
de lay-out. Het tarief voor een 2/1 spread bedraagt
€ 1.595,00 en voor een 1/1 pagina € 995,00.

Specials met diepgang
Zeven keer per jaar verschijnt er een Houtwereld-special,
waarin één specifiek onderwerp van alle kanten wordt
belicht. Onze specials verspreiden wij in een extra hoge
oplage.

Special Hout in de Bouw
Naast de printuitgave wordt deze special ook digitaal
verspreid. Hierbij komt de oplage van deze special op ruim
10.700. Bij de digitale versie zijn er diverse advertentiemogelijkheden, zoals het plaatsen van filmpjes, foto’s, brochures,
doorklikken naar uw website of e-mailadres e.d.

Online adverteren
Naast de informatie in het blad biedt Houtwereld ook
online de meest actuele en complete informatie. Op
www.houtwereld.nl staat actueel nieuws, een agenda, er kan
gezocht worden naar gecertificeerde houtproducten en de
leveranciers en er staan productspecials op die geheel in het
teken staan van interessante producten. Het gemiddelde
aantal van ruim 6.500 unieke bezoekers per maand maakt
www.houtwereld.nl de website voor de houtsector.
Houtwereld.nl is de plaats om uw bedrijf online te presenteren
via een banner of het plaatsen van een vacature. Vraag ook
naar de commerciële mogelijkheden die onze social media u
kunnen bieden.

Statistieken
Verschijningsdata 2018 Print
Editie

Sluiting
Aanleveren

Verschijning

1 Verven/lakken/spuiten

29 december

12 januari

2 Special Gevelbekleding

12 januari

26 januari

3 Houtmodificatie

26 januari

16 februari

4 Intern transport & opslag

16 februari

2 maart

5	
Special Hout in de Bouw/
Duurzaam & Legaal

2 maart

16 maart

6 Toelevering aan timmerindustrie

16 maart

30 maart

7 Technologie voor houthandel

30 maart

13 april

8 Special Tuin & GWW

13 april

27 april

9 België

27 april

11 mei

10 Special Ramen/deuren/kozijnen

11 mei

25 mei

11 Brandvertragend hout en plaat

25 mei

8 juni

12 Special Hout in de Bouw

22 juni

6 juli

13 Meubel & Interieur

17 augustus

31 augustus

14 Automatisering

31 augustus

14 september

15 Special Plaatmaterialen

14 september

28 september

16 Houtconstructies/Prefab

5 oktober

19 oktober

17 Special Hout in de Bouw

26 oktober

9 november

18 Technologie voor houtindustrie

9 november

23 november

19 Branche in Beeld/Topleveranciers

30 november

14 december

Vakblad
Jaargang 71
19 x per jaar
circa 6.300 lezers in uw bereik
Website www.houtwereld.nl
Circa 6.100 pageviews per maand
Nieuwsbrief
www.houtwereld.nl
5.500 lezers in uw bereik
Facebook
www.facebook.com/houtwereld
Ruim 2.500 likes
Twitter
twitter@houtwereld
Circa 2.500 volgers

Aanleveren bijsluiters
Aantal: Gelijk aan oplage
Afwerken: Handzaam in dozen verpakt
Deadline: Uiterlijk 6 werkdagen voor verschijning
Aanleveradres: 
Veldhuis Media BV
T.a.v. Theo Nitrauw
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
O.v.v.: Afzender, titel van het blad en editie

Website www.houtwereld.nl
Bestandsformaten:
Jpg, gif, animated.gif, html5
Kleurmodus: RGB
Resolutie: 72 dpi
Maximaal formaat: 99kb
Landingspagina: webadres opgeven
Aanleveren:
traffic@archermedia.nl

Nieuwsbrief
De gratis e-mailnieuwsbrief Houtwereld Nieuws brengt de
lezer twee keer per week online actueel nieuws uit de houten bouwbranche, een agenda met komende evenementen,
productnieuws en de houtstelling. Houtwereld Nieuws wordt
verstuurd naar 5.500 abonnees. Ook in de e-mailnieuwsbrief
kunnen er banners en advertorials geplaatst worden, waarmee u de doelgroep direct bereikt.
Aanmelden kan via www.houtwereld.nl.

Advertorial en Banners Nieuwsbrief
• Advertorial
	Een advertorial is een tekstadvertentie die qua opmaak
gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud van de
nieuwsbrief.

• Full banner
	Een full banner is een horizontale advertentie die bijna
volledig over de gehele breedte van de nieuwsbrief loopt.

Houtwereld Producten
Deze commerciële e-mailnieuwsbrief is een eigen platform
voor u, om als bedrijf onder de aandacht te komen van de
lezers van Houtwereld Nieuws, de nieuwsbrief van
Houtwereld. Houtwereld Producten bevat productnieuws van
ongeveer 6 bedrijven. De commerciële e-mailnieuwsbrief
verschijnt meerdere keren per jaar en wordt gezien door
5.500 abonnees. U komt dus direct in de mailbox
van uw doelgroep binnen. Bovendien wordt uw informatie
nog een jaar lang gratis doorgeplaatst op de website
www.houtwereld.nl.

Partnermailing
Ook kunt u uw eigen mailing via ons laten verzorgen. Dat
kan o.a. de presentatie van uw nieuwe product zijn of de
aankondiging van uw evenement. Deze ‘Partnermailing’
sturen we naar onze 5.500 e-mailabonnees.
Het tarief is € 1.195,00.

Houtadresboek
Het Houtadresboek is al jaren een begrip in de houtbranche
en aanverwante sectoren. Hierin zijn alle assortiments- en
adresgegevens en nog veel meer andere gegevens van circa
2.000 en overige organisaties te vinden. Houtadresboek

Half banner
Een half banner is een halve horizontale advertentie.

Adverteren www.houtwereld.nl
Formaat

Specificatie

Tarief €

Half banner

234 x 60 pixels (computer)
max 99 kb.

130 per week

• Minimale contractperiode:

• Half banner
Een half banner is een halve horizontale advertentie.

Adverteren Website www.houtwereld.nl
Formaat

Specificatie

Tarief €

Advertorial

Afbeelding of logo 100 x 100 pixels,
kopregel maximaal 40 karakters, tekst
maximaal 150 karakters inclusief
call-to-action (bijv. lees verder of meer
info) en url van de landingspagina.

395 per editie

Full banner

468 x 60 pixels (tablet) max 99 kb.
320 x 50 pixels (mobiel)

395 per editie

Half banner 234 x 60 pixels (tablet) max 99 kb.

245 per editie

Specificaties bestandsformaat: jpg
Kleurmodus: RGB
Resolutie: 72 dpi
Maximaal formaat: 99 kb
Landingspagina: webadres opgeven
Aanleveren: traffic@archermedia.nl

heeft een oplage van 2.100 exemplaren en wordt verstuurd
naar alle abonnees van het vakblad Houtwereld.

Houtadresboek Online:
www.houtadresboek.nl. Voor zowel professionals als
particulieren! Profileer uw bedrijf online!
Op Houtadresboek Online kunt u uw organisatie extra op
laten vallen. Mogelijkheden hierbij zijn het plaatsen van
banners, advertorials en een uitgebreid online bedrijfsprofiel
waarbij u onder andere toe kunt voegen: logo, contactpersonen, bedrijfs-beschrijving, advertorialtekst, documenten
(brochures etc.) en filmpjes.

Houtwereld-events
Houtwereld gaat verder en vindt het belangrijk dat haar
lezers op allerlei manieren van kennis worden voorzien.
Daarom organiseert Houtwereld gedurende het jaar
verschillende evenementen, waaronder de jaarlijkse
verkiezing Houtwereld Topleverancier. De succesvolle
Houtwereld Praktijkdag is vooral bedoeld voor
kennisoverdracht en om contacten te onderhouden en te
leggen met vakgenoten en wordt ook dit jaar georganiseerd.
Hierbij wordt de mogelijkheid geboden uw eigen standruimte
in te richten.

Technische gegevens

Adverteren Print
Formaat

Specificatie
br x h (mm)

Tarief
€1x

Tarief
€3x

Tarief
€6x

Tarief
€ 12 x

1/1 pagina

210 x 297*

1.570

1.510

1.450

1.385

1/2 pagina staand

90 x 272

940

905

880

835

Drukprocédé: offset
Papiersoort binnenwerk: houtvrij silk m.c.,
omslag 170 grams gesatineerd m.c.
Aanleveren materiaal: PDF-bestand op verkocht formaat,
illustraties 300 dpi, CMYK, fonts ingesloten/contouren.

1/2 pagina liggend

185 x 133

940

905

880

835

Aanleveren advertentiemateriaal

1/4 pagina staand

90 x 133

485

470

445

425

1/4 pagina liggend

185 x 64

485

470

445

425

1/8 pagina staand

90 x 64

290

280

265

250

1/8 pagina liggend

185 x 29

290

280

265

250

1/16 pagina liggend

90 x 29

175

170

165

155

Voor het aanleveren van print advertentiemateriaal
gebruikt u de Ad | Portal. Vanuit de Ad | Portal ontvangt u
een e-mail met het verzoek om uw advertentiemateriaal in
te leveren. Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/
ongewenste E-mail folder terecht komen.
Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen
(website en nieuwsbrieven) levert u in bij
traffic@archermedia.nl.
U ontvangt hiervoor een verzoek vanuit de afdeling Traffic.

* (aflopend: 3 mm extra i.v.m. de afsnede)
Alle tarieven zijn exclusief full colour toeslag

Plaatsingstoeslagen
Steunkleur PMS € 495,00
Full colour € 990,00
IM-advertentie +25%
Voorkeursplaatsing binnenwerk + 10%

1/1
210 x 297
+ 3 mm rondom
afloop

1/2
90 x 272
1/2
185 x 133
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HoutPRo+

19/20
20 OKTOBEr 2017

1/4
90 x 133

1/4
185 x 64

www.hOuTwErEld.nl

1/8
90 x 64

1/16
90 x 29

1/8 185 x 29

Commentaar
Hoi Sam, ik heb nog een hoofdkreet in kapitalen
toegevoegd.
Thanks van Marleen

Uitgeverij

Vakbladen.com
Harm Smeengekade 9,
8011 AK Zwolle

Uitgever

Rinus Vissers

Redactie

Houtwereld B.V
Rijswijkseweg 60 (13e etage)
2516 EH Den Haag

Hoofdredactie Marleen van Herwijnen
(088) 644 06 20
m.van.herwijnen@nijgh.nl
www.houtwereld.nl

MEER BELEVING
Draaiende machines op HoutPro+
Enthousiasme in de markt
Volop Industrie 4.0
Brandvertragend impregneren
‘Iedereen vindt hout mooi’

jaargang 70 |

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak.
Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

Advertentie-exploitatie
Archer Media
Lot Vermeer, (088) 644 06 21
l.vermeer@archermedia.nl
Marco Blijswijk, (088) 226 66 67
m.blijswijk@archermedia.nl
Rijswijkseweg 60 (4e etage)
2516 EH Den Haag
Aanleveren materiaal
traffic@archermedia.nl
(088) 644 06 54 / (088) 644 06 31
Abonnementen
Mijntijdschrift.nl
Artemisweg 101
8239 DD Lelystad
(088) 226 66 23
www.mijntijdschrift.com

