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SIGNPRO BENELUX HET LEIDINGGEVENDE SIGNMAGAZINE IN DE BENELUX

Adverteren
SignPro Benelux is een veelzijdig vakblad
dat met 6.000 exemplaren per uitgave zijn
lezers informeert over alles wat er op hun
vakgebied (sign, grootformaat print,
zeefdruk, etc.) speelt. Met uitstapjes naar
aanpalende vakgebieden als dat relevant is.
Als vakblad willen we onze lezers
informeren en inspireren bij hun
dagelijkse werk.
We laten de marktontwikkelingen zien door het
oog van onze lezers. In onze bedrijfsreportages
komen vaak lezers aan het woord over zaken die
hen in hun eigen bedrijf bezighouden. Aangevuld
met verhalen over opkomende trends in
verschillende marktsegmenten laten we zien hoe
de markt zich ontwikkelt.
Als informatiebron is SignPro Benelux steeds
nadrukkelijker aanwezig in onze industrie, zeker
in 2020, doordat andere informatiebronnen zoals
beurzen, open dagen en showroombezoeken
grotendeels wegvielen. Reden waarom we in
2021 als vanouds ruimte reserveren voor het
bespreken van ontwikkelingen op het gebied van
printers, afwerkapparatuur en montagehulpmiddelen. Dit alles in samenwerking met u als
leverancier. Daarnaast besteden we aandacht
aan bijvoorbeeld mediaontwikkelingen, software
en workflow. Naast de ambachtelijke aanpak
waarbij de vakman centraal staat en handwerk
deel is van de productie zien we in een ander
deel van de markt een toenemende behoefte aan
het automatiseren van routinehandelingen en

groeit kleinschalige serieproductie. In de eerst
twee nummers van 2021 zullen we extra ruimte
reserveren voor deze onderwerpen zodat uw
productnieuws toch de markt bereikt.
In 2020 werd onze sector stevig door covid-19
aangepakt. Tegelijkertijd blijft het langetermijnperspectief voor een groot deel overeind. De trend
naar meer digitalisering in de klantrelatie door
koppeling tussen systemen door zaken als
e-commerce of werken in de cloud is zelfs
versterkt. Deze ontwikkeling raakt ondernemingen, ongeacht hun schaalgrootte. Ook de
ontwikkelingen waarin interieurdecoratie centraal
staat zijn in 2020 doorgegaan en zullen in 2021
zeker onze aandacht opeisen. Meer in het
algemeen zal digitaal bedrukken van textiel de
nodige aandacht krijgen.
Ondernemers hebben onder invloed van
covid-19 behoefte om zich breder te oriënteren.
In 2020 zijn we om die reden een serie artikelen
gestart waarin we de verschillende mogelijkheden van zelfklevende folies in verschillende
marktsegmenten op een rijtje hebben gezet. In
2021 gaan we daar nog even mee door en zullen
we ook schrijven over het gebruik van plaatmaterialen en hun toepassingen.
Na een aantal jaren van betrekkelijke rust staat
groener produceren duidelijker op de agenda.
Ook dit thema zal om die reden met regelmaat
terugkeren in onze kolommen.

en de actualiteit zoals u van ons gewend bent en
hopen ook in 2021 op een goede samenwerking
met u als adverteerder!
Geïnteresseerd in de communicatiemogelijkheden in print en online? Wilt u verder
kijken dan alleen De Benelux? Informeer
dan ook eens naar de mogelijkheden van
onze internationale uitgave, SignPro
Europe. Met SignPro kiest u voor de juiste
partner in communicatie en bereik. We zijn
u graag van dienst!

Nieuwsgierig als we zijn komen er zeker nog
thema’s bij. We blijven schrijven vanuit de markt

Verschijningsdata 2021

Deadlines aanleveren advertentiemateriaal 2021

1e uitgave*

5 maart

18 februari

2e uitgave*

29 april

14 april

3e uitgave

29 juni

17 juni

4e uitgave

16 september

2 septemebr

5e uitgave

4 november

21 oktober

6e uitgave

16 december

1 december

Advertenties
Staffelprijzen (excl. 21% BTW)
1

2

3

4

5

6

1 pagina

2.220,-

2.160,-

2.110,-

2.060,-

2.010,-

1.960,-

1/2 pagina

1.270,-

1.240,-

1.190,-

1.150,-

1.110,-

1.070,-

1/4 pagina

675,-

660,-

645,-

630,-

615,-

600,-

Bijsluiter

Vanaf 2.595,-

Formaten
1/1 pagina
Aflopend + 3 mm rondom

1/2 pagina
Staand

1/4 pagina
Staand

240 x 330 mm

105 x 310 mm

105 x 150 mm

1/1 pagina
Zetspiegel

1/2 pagina
Liggend

1/4 pagina
Liggend

220 x 310 mm

220 x 150 mm

220 x 70 mm

Directory
Minimale afname 6x, geen staffelkorting,
automatische verlenging voor 1 jaar tenzij vóór
31 december van het contractjaar opgezegd

Vermelding
met FC logo
175,-

FC advertentie
(60 x 65 mm)
230,-

Vermelding
125,-

Advertentiemogelijkheden op www.signpro.nl
Homepagbanner (in het hart) 289 x 320 px (br x h), 72 dpi
p/jaar

p/halfjaar

p/kwartaal

Type

3.000,-

1.795,-

1.095,-

Static +
Dynamic

Leaderboard banner 503 x 91 px (br x h), 72 dpi
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p/jaar

p/halfjaar

p/kwartaal

Type

2.795,-

1.695,-

995,-

Static +
Dynamic

Rectangle, Full Unit Banner 283 x 236 px (br x h), 72 dpi
p/jaar

p/halfjaar

p/kwartaal

Type

2.795,-

1.695,-

995,-

Static +
Dynamic

Rectangle, Half Unit Banner 283 x 100 px (br x h), 72 dpi
p/jaar

p/halfjaar

p/kwartaal

Type

1.995,-

1.295,-

795,-

Static +
Dynamic

Andere Rectangle formaten op aanvraag.

Aanleverspecificaties
voor advertentiemateriaal

Walking banner 175 x 100 px (br x h), 72 dpi

Een compleet opgemaakte advertentie moet
voldoen aan de volgende eisen:
• cPDF/HR 300dpi
• Alle kleuren omzetten naar CMYK
• Bij aflopende advertenties 3 mm afloop

Nieuwsbrief banner 175 x 100 px (br x h), 72 dpi

Nog aan te passen advertenties moeten voldoen
aan de volgende eisen:
• Adobe Illustrator of Adobe Indesign
• Alle kleuren omzetten naar CMYK

Uw eigen commerciële boodschap naar alle
SignPro nieuwsbriefabonnees.

Gebruikte beelden aanleveren in:
• EPS formaat
• Resolutie 300 dpi
• Alle kleuren omzetten naar CMYK
• Alle gebruikte fonts bijvoegen
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1.495,- op jaarbasis

€ 300,00 p/maand

Type: Static

Type: Static

e-Blast

Max breedteformaat 600 px, hoogte onbeperkt.
Tarief: 350 euro per keer
Aanleveren: compleet HTML 4.0 script, geschikt voor
verzenden via e-mail.

