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Negen pagina’s met motorennieuws

6 x per jaar, zowel in print als digitaal

Satellite Yacht Design: affiniteit met zeilen
Hattrick voor
Heesen Yachts

Oplage:
2.500 exemplaren in print. Daarnaast bereikt
Jachtbouw Nederland Digitaal ruim 3.500
professionals in de jachtbouwindustrie

De onstuitbare opmars van composiet

VMG Yachtbuilders
maakt groeispurt

Jaarabonnement en lees-App €26,50

De Volharding succesvol met tijdloze vlet

incl. BTW in Nederland, JachtbouwNL
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(iOS/Android)

Online Mediapartners:
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Hollands glorie alom bij
America’s Cup J Class Regatta

www.jachtbouwactueel.nl met nieuws,
vacatures en bedrijvenregister.

Special:
14 pagina’s

Nederlandse nieuwsbrief “Jachtbouw Actueel”
Internationale nieuwsbrief ”Dutch Yacht
Building”

Bijzondere chaseboat Alucraft
is varend visitekaartje

Online informatie over het vakblad
en digitale uitgaves:

Anemeli van Wim van der Valk:
snelle waterverplaatser

Van Oossanen ontwikkelt drie
baanbrekende rompvormen

Guido de Groot: mix tussen kunst en techniek
JBN_2017_04_cecile.indd 1

02-08-17 21:37

JBN_2017_05.indd 1

05-10-17 11:02

www.jachtbouwnederland.nl

MEDIAGEGEVENS 2018
JACHTBOUW NEDERLAND IS HET VAKBLAD VOOR

Oplage en verspreiding

ONDERNEMERS IN DE JACHTBOUWINDUSTRIE.

Vakblad Jachtbouw Nederland verschijnt 6x per jaar met een

BUSINESS-TO-BUSINESS COMMUNICATIE MET

print-oplage van 2.500 exemplaren en een digitale versie van

JACHTBOUWERS, TOELEVERANCIERS EN OP DEZE

het magazine. Alle print-ontvangers zijn bedrijfsabonnee of

BRANCHE GEORIËNTEERDE BEDRIJVEN. HET

geselecteerd als doelgroeppersoon, bedrijf of instantie met

2-MAANDELIJKSE PRINT MAGAZINE IS ONDERDEEL

veelal meerdere lezers per adres. Bedrijfsabonnees hebben

VAN EEN UITGEBREID ONLINE MEDIAPLATFORM.

het digitale magazine extra beschikbaar in de JachtbouwNL

Redactionele formule en inhoud

nieuwsbrief van mediapartner Jachtbouw Actueel bereikt

In Jachtbouw Nederland leest u reportages en interviews
met ondernemers; artikelen over werven, ontwerpers en
toeleveranciers. Met (uw) nieuwsbijdragen en kennisbijdragen
van gastschrijvers, waaronder de brancheorganisaties NJI
en HISWA, beoogt Jachtbouw Nederland nadrukkelijk dat
onafhankelijke platform te zijn waarmee kennis en nieuws
gedeeld wordt met de jachtbouwbranche. Deze combinatie,
een toegewijd redactieteam en veel mooi beeld, maakt het

app (iOS/Android). Met lees-suggesties in de 2-wekelijkse
Jachtbouw Nederland digitaal daarnaast ruim 3500
professionals in de jachtbouwbranche.

Mediaplatform met Nederlandse & internationale
nieuwsbrief (Engels & Duits)
Met een geheel vernieuwde website creëert uitgeverij
AcquiMedia voor 2018 een digitaal mediaplatform met actueel
jachtbouwnieuws dat verspreid wordt via een Nederlandse en

vakblad een in de branche gewaardeerd magazine.

een internationale Engels- en Duitstalige nieuwsbrief.

In druk en digitaal

Building” ontvangen lezers in binnen- en buitenland per

Jachtbouw Nederland wordt uitgegeven in zowel gedrukte als
digitale vorm. Veel lezers hebben nog altijd een voorkeur voor
de tastbare print versie met glossy cover. De digitale editie van
het vakblad biedt daarnaast voor lezers en adverteerders veel
aanvullende mogelijkheden. Zo bevatten artikelen links naar

Onder de titels “Jachtbouw Actueel” en “Dutch Yacht
e-mail actueel nieuws over de Nederlandse jachtbouwbranche,
producten en toeleveranciers. Het stelt hen in directe
verbinding met de digitale uitgave van het vakblad Jachtbouw
Nederland, vacatures en het online bedrijvenregister voor de
jachtbouwbranche.

achterliggende informatiebronnen, waardoor lezers veel extra
informatie uit het digitale E-zine kunnen halen. Ook advertenties
zijn aanklikbaar, waardoor adverteerders de mogelijkheid hebben
om direct en interactief in contact te komen met de lezers.

VERSCHIJNINGSDATA: 		

SLUITING:

MET ONDER MEER AANDACHT VOOR:

Nummer 1 - 13/2 2018 			

22/1		

Verf, coating & inspectie, voorjaarsbeurzen		

Nummer 2 - 10/4 2018			19/3						
Nummer 3 - 13/6 2018 			

22/5		

		

Nummer 4 - 14/8 2018			

23/7		

Najaarsbeurzen, HISWA te Water 			

Nummer 5 - 16/10 2018 		

24/9		

Productpresentaties, METSTRADE 		

Nummer 6 - 11/12 2018 		

19/11		

Bedrijfspresentaties , BOOT Düsseldorf

ADVERTENTIETARIEVEN
2/1

€ 2300,-

1/1

€ 1475,-

1/2

€ 825,-

1/4

€ 475,-

1/1

2/1

Tarieven: excl. BTW en gebaseerd op kant en klaar
aangeleverd materiaal.
Advertentievormgeving: mogelijk voor €100,-/ ½
pagina.
Bijsluiter of meehechter: informatie en tarief op
aanvraag.

1/2
1/2

1/4

Bedrijvenwijzer
rubrieksadvertentie
of presentatie
inclusief 1 jaar naamsvermelding in print en online
bedrijvenwijzer		

1/8 PAGINA RUBRIEKSADVERTENTIE
€305,afmeting: 75mm breed x 56mm hoog, vormgeving
inclusief INHOUD: bedrijfslogo/foto/slogan/contact
en/of www ONLINE: bedrijfsvermelding met logo en
contactgegevens		

1/2 PAGINA BEDRIJFSPRESENTATIE
€605,-

1/4
Bladspiegel

220mm breed x 285mm hoog

Zetspiegel

184mm breed x 237mm hoog

1/1 pagina *

220mm breed x 285mm hoog

1/2 pagina liggend

184mm breed x 115mm hoog

1/2 pagina staand

88mm breed x 237mm hoog

1/4 pagina liggend

184mm breed x 56mm hoog

1/4 pagina staand

88mm breed x 115mm hoog

Aanleveren: bij voorkeur als Certified PDF, thila@acquimedia.nl
Aflopende advertentie: (alleen bij 1/1 pagina) aanleveren met
3mm extra snijruimte rondom.

INHOUD: bedrijfsfoto/naam/slogan/150 woorden
tekst/logo/contactgegevens en www, vormgeving
inclusief ONLINE: uitgebreide bedrijfsprofielpagina +
berichtenservice		

Jachtbouw NL
bedrijvenwijzer

Jachtbouw NL
bedrijvenwijzer

bedrijfsfoto
naam
slogan

1/1 PAGINA BEDRIJFSPRESENTATIE,
ALLEEN IN DECEMBER €825,-

tekst
tekst
logo
contact

INHOUD: bedrijfsfoto/naam/slogan/300 woorden
tekst/logo/ contact en www + 2 á 3 productfoto’s,
vormgeving inclusief ONLINE: uitgebreide bedrijfsprofielpagina + berichtenservice		

Tarieven zijn excl. BTW en inclusief vormgeving.
Beeld- en tekst materiaal in losse bestanden aanleveren. Presentaties worden uitsluitend vormgegeven
door Jachtbouw Nederland

Jachtbouw NL
Decemberspecial
bedrijfs & product
presentaties

bedrijfsfoto
naam
slogan
tekst
tekst
logo
contact

Mastervolt,
the power to be
independent
Als het gaat om elektrische oplossingen heeft Mastervolt een
scherpe visie, gedreven door grootse plannen en onze blik
permanent op de toekomst gericht. Daarbij worden we gedreven
door bijzondere ideeën en gaan we geen enkele uitdaging uit de
weg. Dat continue vooruit denken geeft ons tomeloze energie.
Energie die we inzetten om de meest innovatieve producten
en systemen te ontwikkelen, gericht op het betrouwbaar laden,
omvormen, opslaan, managen en opwekken van stroom. Want
of u nu als consument of als professional elektriciteit nodig heeft;
Mastervolt geeft U the power to be independent
Als specialist in het managen, omvormen en opslaan van energie,
biedt Mastervolt een uitgebreid product portfolio met een
vermogensbereik 300-40.000 watt. Daarnaast bied Mastervolt
hoogwaardige systeem oplossingen met innovatieve technologie elk onderdeel is perfect afgestemd om naadloos te koppelen in het
netwerk, met geavanceerde software voor een nauwkeurig beheer en
monitoring van het systeem. Deze aanpak vermindert de hoeveelheid
bedrading en het stroomverbruik drastisch.
Mastervolt zorgt voor een op maat gemaakt systeem met een
ongekende flexibiliteit voor uw behoeften.
Ook al zijn Mastervolt systemen zeer intuïtief, wij sturen u niet
alleen een doos met componenten en verwachten dat u het allemaal
zelf uitzoekt. In plaats daarvan bieden wij volledige ondersteuning
gedurende het gehele traject.
Met trots ondersteunen wij onze klanten met eersteklas service.
Met kantoren en partners in meer dan 80 landen, is expertise en
ondersteuning beschikbaar in drie geografische regio’s wereldwijd;
Amerika, EMEA en APAC. De toegevoegde waarde van Mastervolt is
om de hoogste kwaliteit in combinatie met een superieure wereldwijde
service te bieden aan haar klanten ongeacht hun locatie.
Het vermogen om innovatieve producten en systeem oplossingen te
bieden, een superieur wereld wijd servicenetwerk en de passie en inzet
van onze mensen, is wat Mastervolt werkelijk onderscheid.

Mastervolt BV
Snijdersbergweg 93
1105 AN Amsterdam ZO
Telefoon: 020 34 22 100
Fax: 020 69 71 006
E-mail: info@mastervolt.com
Website: www.mastervolt.com

naam
slogan

logo
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tekst

bedrijfsfoto

tekst
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Online adverteren
Digitale mediapartners Jachtbouw Actueel & Dutch Yacht Building vormen nu één platform voor actueel jachtbouwnieuws en informatie; een
bundeling van bezoekers.
Nieuwbrief Jachtbouw Actueel begint 2018 met 3.500 lezers. De internationale nieuwsbrief Dutch Yacht Building heeft er 4.800, waarvan ruim
900 lezers een eigen Duitstalige versie ontvangen. Met 1 á 2 nieuwsbriefuitgaven per titel per maand en een klik-rate van circa 25% worden
maandelijks 2000 bezoekers actief naar de website geleid met redactioneel bewerkt jachtbouwnieuws, het bedrijvenregister, vacatures, video en
leessuggesties die leiden naar de digitale uitgaven van vakblad Jachtbouw Nederland.

WEBSITE JACHTBOUW ACTUEEL

1

Banner op homepage

1 mnd

6 mnd

12 mnd

360 x 90 px

€150,-

€675,-

€1250,-

2

Advertentie “in de spotlight” tussen het actuele nieuws op de
homepage

340 x 220 px

3

€300,-

exclusief, maar 1 plek beschikbaar

3

Vacature op de website en in de nieuwsbrief

1

2

Bereik met uw vacature via website en nieuwsbrief meer dan
3.500 professionals werkzaam in de Nederlandse jachtbouwindustrie. Informatie en tarief op aanvraag

NIEUWSBRIEF JACHTBOUW ACTUEEL
Banner in de nieuwsbrief 1 mnd

6 mnd

12 mnd**

750 x 250 px

€875,-

€1500,-

€195,-

** Inclusief 3 plaatsingen van advertorials of vacatures

INTERNATIONALE NIEUWSBRIEF
DUTCH YACHT BUILDING
Banner in de nieuwsbrief 1 mnd

6 mnd

12 mnd*

Exclusief “topbanner” boven aan de nieuwsbrief

750 x 250 px

€875,-

€1500,-

750 x 250 px

* inclusief 3 advertorials/artikelplaatsingen in samenwerking met de redacteur

€300,-/plaatsing, exclusief,

€195,-

maar 1 plaats beschikbaar
Advertorial /artikelplaatsing in de nieuwsbrief
Advertorial in de nieuwsbrief
Tekst, beeld, link/URL

Tekst, beeld, link/URL

€250,-/plaatsing inclusief
Engels en Duitse vertaling

€250,-/plaatsing

Banner voorbeeld:

Online management & verkoop:
Thila Mos
T 0184 48 10 43
E thila@acquimedia.nl

