Hét vakblad voor de tabaksdetailhandel

rook
signalen 2.0

Een bijzonder vakblad in het hart van uw doelgroep
Rooksignalen 2.0 is hét magazine voor de tabaksdetaillist waarin uw boodschap direct tot in
het hart van uw doelgroep gecommuniceerd wordt. Op bewezen effectieve manier. Reserveer
daarom nu alvast uw advertentieruimte. Maak een jaarafspraak voor 2018 en profiteer
van een aantrekkelijke staffelkorting.
Rooksignalen 2.0 signaleert nieuwe ontwikkelingen in de tabakswereld, belicht trends en neemt her en der een
kijkje achter de schermen. Rooksignalen 2.0 onderscheidt zich van andere vakbladen: we maken het voor én met u.
Ons team van ervaren journalisten gaan voor informeren én inspireren en staan garant voor boeiende artikelen,
aantrekkelijke en effectieve advertorials en spannende reportages. Samen met u zetten zij ook uw boodschap in
the spotlights. Deze verhalen waarbij de redactie, in samenwerking met u uw doel en boodschap vertaalt naar
aantrekkelijke en informatieve content in het blad, blijken uiterst effectief.
Rooksignalen 2.0 is een controlled circulation, business to business magazine. Het wordt zesmaal per jaar kosteloos
toegezonden aan ruim 3.500 tabak verkopende ondernemers en hun medewerkers. Ook vak professionals en
beslissers die actief zijn in de Nederlandse tabaksdetailhandel vormen een belangrijke doelgroep. Net als een
geselecteerd aantal benzineshops, de tabaksgroothandels en de industrie.
Uit onderzoek is gebleken dat de combinatie van content en adverteren de meest succesvolle combinatie is om uw
boodschap top-of-mind te krijgen bij uw doelgroep tabak verkopend Nederland.
U kunt niet ontbreken in dit vakmagazine. Reserveer daarom uw advertentieruimte, advertorial of een
combinatie van een interview / redactioneel artikel met een advertentie. Heeft u andere specifieke wensen?
Vraag naar de vele mogelijkheden bij Rooksignalen 2.0. Wij denken graag met u mee.

Met vriendelijke groet,

Marleen Houtenbos
Hoofdredactrice

rook

Tariefkaart 2018
Rooksignalen 2.0 verschijnt:
• in een oplage van 3500 exemplaren
• 6 x per jaar

signalen 2.0

Verschijningsdata 2018*
Uitgave

Aanlevering advertenties

Verschijningsdatum

Nummer 1

vr 02 - 02 / Week 5

vr 23 - 02 / Week 8

Nummer 2

vr 06 - 04 / Week 14

vr 27 - 04 / Week 17

Nummer 3

vr 08 - 06 / Week 23

vr 29 - 06 / Week 26

Nummer 4

vr 17 - 08 / Week 32

vr 07 - 09 / Week 35

Nummer 5

vr 05 - 10 / Week 40

vr 26 - 10 / Week 43

Nummer 6

vr 16 - 11 / Week 46

vr 07 - 12 / Week 49

* De verschijning- en aanleverdata kunnen enigszins afwijken van hetgeen hierboven gemeld.

Advertentietarieven

Advertentieformaten
• 1/1 pagina full colour
• 1/2 pagina full colour
• 2/1 pagina full colour
• Cover, achterzijde
• Binnenzijde, omslag
• Advertorial (2/1 pagina fc)

kosten** (excl. btw)
€ 1.600,€ 1.050,€ 2.300,€ 1.800,€ 1.700,€ 1.550,-

** Bij annulering tot 4 weken voor verschijningsdatum bedragen de annuleringskosten 25% van de brutoprijs, daarna 100%.

Buitendienst abonnement

Ook bieden we een zogenaamd buitendienst abonnement aan. Zo blijven al uw medewerkers ook op de hoogte
betreffende relevante ontwikkelingen in de tabaksdetailhandel. De kosten hiervoor zijn € 17,95 (excl. btw) voor een
jaarabonnement per medewerker.

Aanleverspecificaties Rooksignalen 2.0

Uiting
Cover, achterzijde
Binnenzijde, omslag
1/1 pagina
1/2 pagina full colour
2/1 pagina full colour

Netto (schoon) formaat
210 x 297 mm (b x h)
170 x 257 mm (b x h)
170 x 257 mm (b x h)
170 x 118,5 mm (b x h)
380 x 257 mm (b x h)

Inclusief 3 mm bleed
216 x 303 mm
n.v.t. / schoon aanleveren (zonder snijlijnen)
n.v.t. / schoon aanleveren (zonder snijlijnen)
n.v.t. / schoon aanleveren (zonder snijlijnen)
n.v.t. / schoon aanleveren (zonder snijlijnen)

Advertentiemateriaal

Digitale bestanden in het bestandsformaat Certified PDF tijdschriften Nederland of als PDF/X-1a:2001
aanleveren. Beeld materiaal moet in ieder geval 300dpi en in CMYK zijn.
Het digitale bestand moet voorzien zijn van een kleurproef op 100%.

Aanleveren advertentiemateriaal:

Per e-mail naar marleen.houtenbos@rdcgroup.nl, marco@braindrain.nu

Staffelkorting

Bij afname binnen een jaar van:
2 pagina’s 5%
3 pagina’s 7%
4 pagina’s 9%
5 pagina’s 12%

