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SIGNPRO BENELUX, HET LEIDINGGEVENDE SIGNMAGAZINE IN DE BENELUX

Adverteren
SignPro Benelux is een veelzijdig vakblad
dat met 6.000 exemplaren zijn lezers
informeert over alles wat er in 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.

SignPro verschijnt altijd!
In 2020 en in iets mindere mate in 2021 werd
onze sector stevig door covid-19 aangepakt.
Informatiebronnen als beurzen en soortgelijke
evenementen werden afgelast en uitgesteld. In
2020 merkte SignPro Benelux bij aanvang van
de pandemie een ijdelijke terugval in advertentieinkomsten. Maar we bleven 6 keer per jaar
verschijnen, dat is het voordeel van een vakblad.
Het aantal adverteerders was derhalve dan ook
weer snel op het oude niveau, met een stijging in
2021. SignPro Benelux is als advertentiemedium
dus sterker dan ooit! No matter what, via SignPro
kunt u altijd de hele markt in De Benelux blijven
bereiken. Met uw advertentie en de redactionele
aandacht die we u kunnen geven.

Gaan alle evenementen door?
Als informatiebron is SignPro Benelux steeds
nadrukkelijker aanwezig in onze industrie, zeker
ook weer in 2022. Het doorgaan van beurzen,
open dagen en showroombezoeken blijven
ongewis gezien de nog steeds aanwezige
coronapandemie en de steeds weer ingestelde
restrictiemaatregelen. Reden waarom we in 2022
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.

Package Deals!
Onze klanten adverteren graag in SignPro, maar
daarnaast bestaat er behoefte aan méér. Online
communicatie maar ook redactionele aandacht
in ons blad. Niet met hoera verhalen maar
informatie over nieuwe producten, een nieuwe
strategie, case studies, etc. Daarom introduceren
we naast het ‘traditionele’ adverteren vanaf 2022
communicatiepakketten, onze zogenaamde
Package Deals. Deze pakketten bevatten méér
dan alleen maar adverteren. In overleg met onze
adverteerders is er altijd een pakket dat naadloos
bij hun behoeften aansluit. De mogelijkheden met
betrekking tot deze Package Deals zijn op
aanvraag beschikbaar.

We blijven schrijven vanuit de markt en de
actualiteit zoals u van ons gewend bent en
hopen ook in 2022 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!

Verschijningsdata 2022

Deadlines aanleveren advertentiemateriaal 2022

1e uitgave*

8 maart

18 februari

2e uitgave*

27 april

11 april

3e uitgave

24 juni

8 juni

4e uitgave

9 september

23 augustus

5e uitgave

28 oktober

12 oktober

6e uitgave

16 december

1 december

Tarieven print
Staffelprijzen (excl. 21% BTW)
1

2

3

4

5

6

2/1 spread

2.990,-

2.890,-

2.790,-

2.690,-

2.590,-

2.500,-

1 pagina

2.290,-

2.240,-

2.190,-

2.140,-

2.090,-

2.050,-

1/2 pagina

1.295,-

1.260,-

1.225,-

1.190,-

1.155,-

1.120,-

1/4 pagina

695,-

680,-

665,-

650,-

635,-

620,-

Bijsluiter

Vanaf 2.595,-

Tarieven online
Leaderboard banner 503 x 91 px (br x h), 72 dpi

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

p/jaar

p/halfjaar

p/kwartaal

p/maand

p/jaar

p/halfjaar

p/kwartaal

p/maand

2.995,-

1.795,-

995,-

n.v.t.

1.595,-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

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

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

p/jaar

p/halfjaar

p/kwartaal

p/maand

p/jaar

p/halfjaar

p/kwartaal

p/maand

2.795,-

1.695,-

995,-

n.v.t.

2.995,-

1.695,-

1095,-

350,-

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

e-DM

p/jaar

p/halfjaar

p/kwartaal

p/maand

1.995,-

1.295,-

795,-

n.v.t.

Uw eigen commerciële boodschap naar alle
SignPro nieuwsbriefabonnees.
Max breedteformaat 600 px, hoogte onbeperkt.
Tarief: 375 euro per keer
Aanleveren: compleet HTML 4.0 script, geschikt voor
verzenden via e-mail.

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

Vermelding
met FC logo
195,-

FC advertentie
(60 x 65 mm)
250,-

Vermelding
145,-

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

Formaten online
Leaderboard banner

503 x 91 px

Banner half unit

Banner full unit

Walking
banner

175 x 100 px

283 x 100 px

Nieuwsbrief
banner

Aanleverspecificaties
voor advertentiemateriaal

283 x 236 px

175 x 100 px

Een compleet opgemaakte advertentie moet
voldoen aan de volgende eisen:
• cPDF/HR 300dpi
• Alle kleuren omzetten naar CMYK
• Bij aflopende advertenties 3 mm afloop
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Nog aan te passen advertenties moeten voldoen
aan de volgende eisen:
• Adobe Illustrator of Adobe Indesign
• Alle kleuren omzetten naar CMYK
Gebruikte beelden aanleveren in:
• EPS formaat
• Resolutie 300 dpi
• Alle kleuren omzetten naar CMYK
• Alle gebruikte fonts bijvoegen

Showroom: industrie 4.0
Première: Omega Skinz wrapfilm
Canon’s instapversies Arizona en Colorado
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