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Wat is evofenedex?

Maximaal bereik tegen de laagste kosten

evofenedex is een van de grootste Nederlandse
ondernemersverenigingen en vertegenwoordigt bedrijven
die dagelijks logistiek toepassen in meer dan 300
verschillende sectoren. evofenedex behartigt de belangen
van productie- en handelsbedrijven op het gebied van
logistiek en export. Van de bakker op de hoek tot de
grootste multinationals van Nederland. Gezamenlijk zijn
de leden van evofenedex goed voor ongeveer 75 procent
van alle goederenverplaatsingen in of via Nederland.
Bovendien zijn ze goed voor een marktaandeel van ruim 90
procent aan interne logistiek in ons land! Naar schatting is
85 procent van alle magazijnruimte in ons land in gebruik
bij evofenedex leden. Tevens zijn nagenoeg alle verladers
in Nederland en alle grote exporteurs lid van evofenedex.
Een uniek bereik in een waardevolle doelgroep dus!

Zonder inschakeling van evofenedex magazine mist u,
aantoonbaar en concreet, een groot deel van de markt.
Een keuze voor evofenedex magazine is kiezen voor een
optimaal bereik onder beslissers inzake logistiek. Tegen
de laagste kosten per 1000 contacten. evofenedex
magazine heeft het HOI-keurmerk. Onze oplagecijfers
zijn dus gecontroleerd en de advertentietarieven zijn
daarop gebaseerd.

evofenedex magazine
evofenedex magazine is het algemene vakblad over
vervoer, interne en externe logistiek, ondernemen en
handel van evofenedex. evofenedex magazine is het
belangrijkste communicatieplatform waar de aangesloten
ondernemers gebruik van maken. De redactie brengt
voornamelijk ‘need to know’ informatie en opereert
daarbij volledig onafhankelijk. evofenedex magazine is
opgebouwd rondom vijf leidende thema’s:
• Transport/vervoer (bedrijfswagens en alle modaliteiten,
zowel nationaal als internationaal)
• Intern transport/magazijn (heftrucks, stellingen, software,
veiligheid etc.)
• Gevaarlijke stoffen (opslag en vervoer)
• Internationale handel en export
• Personeel en organisatie
evofenedex magazine wordt op naam bezorgd. Het zijn
uw (potentiële) klanten die de advertenties in evofenedex
magazine lezen! Bovendien is het enorme marktaandeel
van evofenedex-abonnees extra interessant omdat
bekend is dat de helft van de abonnees geen andere
logistieke vakbladen leest.

Acquisitie

Uitgever

Redactie

Jetvertising b.v.
Laan van Zuid Hoorn 37
2289 DC Rijswijk
T +31(0)70 399 00 00
F +31(0)70 390 24 88
I www.jetvertising.nl
E kim@jetvertising.nl (sales)
E advertenties@jetvertising.nl (after sales)

evofenedex
Postbus 350
2700 AJ Zoetermeer
T +31(0)79 346 73 46
F +31(0)79 346 78 46
I www.evofenedex.nl

evofenedex
Postbus 350
2700 AJ Zoetermeer
T
+31(0)79 346 73 46
F
+31(0)79 346 78 46
I
www.evofenedex.nl
E redactie@evofenedex.nl
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Advertentietarieven
Full colour
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina
1/16 pagina

1x
€ 4.727
€ 2.838
€ 1.699
€ 1.023
€ 612

Formaten (B x H)
4x
€ 4.490
€ 2.696
€ 1.614
€ 972
€ 581

8x
10x
€ 4.254 € 4.065
€ 2.554 € 2.441
€ 1.529 € 1.461
€
921 € 880
€
551 € 526

Vermeldingen brancheregister ‘Marktplaats’:
€ 99,- per maand N.A.W. plus contactgegevens.
Bijplaatsing van logo in overleg.

1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina
1/16 pagina

210 x 276
103 x 276
103 x 136
103 x 66
103 x 31

Bladspiegel
230 x 295
210 x 136
210 x 66
210 x 31

Afsnede bij aflopend 5 mm rondom
Rugmarge:
12,5 mm
Aflopend:
5 mm rondom

Technische gegevens
Binnenwerk/omslag
Drukprocedé
Rotatieoffset
Raster
60
Rugmarge
13mm

Bijsluiters, meehechters e.d.
Tarieven op aanvraag

Toeslagen*
omslag 2/3
omslag 4
voorkeursplaats
Hartpagina
*Uitsluitend in overleg

Advertentiemateriaal

20%
25%
20%
25%

Digitaal aanleveren als Certified PDF tijdschriften Nederland
met kleurproef. Voor vragen over advertentiemateriaal kunt u
contact opnemen met onze aftersales 070 3990000.
Bij aanlevering van niet kant en klaar advertentiemateriaal
worden technische kosten doorberekend.

Oplage
Totaal verspreide oplage: 32.000
Voor de meest actuele oplage cijfers, zie www.hoi-online.nl

Tarieven gelden vanaf 1 oktober 2018 en vervangen alle
voorgaande tarieven. Tussentijdse wijziging van de gegevens
op deze tariefkaart voorbehouden. Alle tarieven zijn per
plaatsing en exclusief BTW.

Verschijning

Reserveren

Materiaal

Verschijning

Reserveren

Materiaal

24 januari 2019

1 januari 2019

9 januari 2019

27 juni 2019

3 juni 2019

12 juni 2019

Thema: Bedrijfswagens / Ladingzekering / Veiligheid

Thema: Ketenlogistiek / Magazijntechniek

Event:

Event:

Webwinkel Vakdagen / Logistiekdag / Logimat

21 februari 2019

28 januari 2019

6 februari 2019

SCM Summit

5 september 2019

12 augustus 2019

Thema: Logistieke Software / Magazijntechniek / Bedrijfswagens

Thema: Intern Transport / Heftrucks

Event:

Event:

Logistiek manager van het jaar

21 maart 2019

25 februari 2019

6 maart 2019

21 augustus 2019

Transport Compleet Gorinchem / Spoorcongres

3 oktober 2019

9 september 2019

18 september 2019

Thema: Douane / Internationale handel / Verpakken / E-commerce

Thema: Export / Warehousing / Extern transport

Event:

Event:

Empack / Logistics & Distribution /
Transport Compleet Hardenberg

25 april 2019

1 april 2019

Nationaal Export Event / Luchtvrachtcongres /
Dag van de Declarant

10 april 2019

Thema: Gevaarlijke stoffen (op- en overslag) / Veiligheid /

31 oktober 2019

7 oktober 2019

16 oktober 2019

Thema: Logistica en ICT & Logistiek Special

Intern Transport
Event:

Dag Gevaarlijke stoffen

23 mei 2019

29 april 2019

8 mei 2019

Thema: Duurzaamheid & Efficiency / Bedrijfswagens
Event:

12 december 2019

18 november 2019

27 november 2019

Thema: Bedrijfswagens / Intern Transport / Magazijntechniek

Dag Export Binnendienst

Alle overeenkomsten komen tot stand met evofenedex op basis van de algemene voorwaarden van evofenedex, waarvan op aanvraag een exemplaar kan worden toegestuurd.

