Verspreidingsgegevens/
bijzonderheden

Adverteren

Totale oplage:
Lezerskring:

Formaten

5000 ex.
75% exportmanagement, 25%
operationeel exportkader,
ambassades en handelsposten
wereldwijd, overige stakeholders
zoals KvK, VNO-NCW et cetera.

De speciale uitgaven/thema’s voor 2019 zijn:
Trends in export:
Exportbinnendienst:
Douane
Exportmanagement:

april
juni
september
oktober

1/1 230 x 295 mm + 3 mm afloop rondom
1/2 Staand 103 x 276 mm
1/2 Liggend 210 x 136 mm
1/4 Staand 103 x 136 mm
1/4 Liggend 210 x 66 mm
Zwart/wit tarief in euro’s excl. BTW
1x

5x

11x

1/1 € 877,00

€ 790,00

€ 670,00

1/2 € 517,00

€ 465,00

€ 396,00

1/4 € 305,00

€ 275,00

€ 305,00

Full colour tarief in euro’s excl. BTW
1x

5x

11x

1/1 € 1360,00

€ 1225,00

€ 1040,00

1/2 € 800,00

€ 723,00

€ 615,00

1/4 € 475,00

€ 425,00

€ 362,00

Achterzijde/rugmarge:
15% toeslag
Inserts:
Tarief op aanvraag

Achtergrond

Technische informatie

Globe Magazine is het enige Nederlandse vakblad over inter-
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listen. Globe Magazine schrijft maandelijks over trends en
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op basis van lidmaatschap

of internationaal belang. Via hun netwerk evofenedex nemen zij

krachtig collectief van handelaren, producenten en exporteurs
met een brede blik op de wereld. Regionaal, nationaal en

evofenedex

internationaal. Of het nu gaat om de organisatie van magazijnen,
het vervoer van producten, de opslag van gevaarlijke stoffen of

Bewijsnummer:

bij facturering

het uitbouwen van export: evofenedex zorgt voor 360 graden

Deadline materiaal:

2e week van de maand vóór
verschijning

logistiek en internationaal ondernemen.
De lezers van Globe Magazine zijn binnen bedrijven actief in de
raad van bestuur en algemeen management,
exportmanagement, exportbinnendienst en de customer service
afdeling.

Kosten
Een extra abonnement:

€ 64,50

Losse verkoop:

€ 9,50

Leden krijgen dit magazine op naam toegezonden.
Relaties van evofenedex in de politiek, bij ambassades, bij
belangenorganisaties en sprekers bij opleidingen van evofenedex
kunnen op voordracht van evofenedex Globe Magazine voor

Internationaal Ondernemen toegestuurd krijgen. Deelnemers
aan meerdaagse cursussen van evofenedex ontvangen Globe
Magazine voor Internationaal Ondernemen gedurende de duur
van de cursus. Studenten “Export Management” ontvangen
gedurende hun studie Globe Magazine voor Internationaal
Ondernemen in het kader van hun opleiding.
De speciale uitgaven worden verstuurd aan alle belanghebbenden
van evofenedex en abonnees.

