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Officieel orgaan van alle organisaties in de goud-, zilver-,
uurwerken- en edelsteenbranche
Uitgever en redactie
Federatie Goud en Zilver
Koningin Julianalaan 345
Postbus 904
2270 AX Voorburg
+31 (0)70 386 77 77
edelmetaal@fgz.nl
www.edelmetaal.nl

Advertenties
Wilt u onder de aandacht komen van de gehele
sieraden- en horlogebranche? Neem dan contact op met:

Federatie Goud en Zilver
Daniël Voskamp
Postbus 904
2270 AX Voorburg
+31 (0)70 386 77 77
advertentieverkoop@fgz.nl
www.edelmetaal.nl

TARIEVEN 2019
ONZE LEZERS ZIJN UW KLANTEN

EDELMETAAL
IS ER VOOR U
Edelmetaal is het enige onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige
communicatiemiddel met hart voor ons mooie vak. Eigentijdse
vakjournalistiek in een modern jasje. Als officieel orgaan van de Federatie
Goud en Zilver hebben wij uw belangen voorop staan. Met Edelmetaal
komt uw boodschap verder. Onze lezers zijn uw klanten.
Voor 2019 hebben wij een nieuwe uitdagende reeks producties gepland:
4 x het prachtige, door onafhankelijke journalisten gemaakte Edelmetaal
Magazine en 4 x een eigentijdse Edelmetaal Actueel om in te springen op de
actuele wensen van onze leden en u als adverteerder.
Edelmetaal Actueel kan tevens worden ingezet als special, op momenten dat
u onze leden exact wilt informeren over uw nieuwe producten of diensten.

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN EN - FORMATEN
EDELMETAAL ACTUEEL
Oplage: 2.500 exemplaren
Advertentietarieven per plaatsing*
formaat 			
1 pagina
€ 1.400,½ pagina
€ 850,¼ pagina
€ 450,* Staffelkortingen bij plaatsing binnen een periode van 12 maanden op
aanvraag.

EDELMETAAL MAGAZINE
Oplage: 2.500 exemplaren
Advertentietarieven per plaatsing*
formaat 				
1 pagina
€ 1.800,½ pagina
€ 1.000,¼ pagina
€ 550,* Staffelkortingen bij plaatsing binnen een periode van 12 maanden op
aanvraag.

TOESLAGEN SPECIALE POSITIES

DOELTREFFEND ADVERTEREN OP WWW.FGZ.NL

ADVERTENTIEFORMATEN EDELMETAAL
Het formaat van het advertentiemateriaal is voor alle uitgaven hetzelfde
(Magazine, Actueel en Jaarboek).

AFLOPEND (SCHOONSNEDE) (b × h)
1 pagina
230 × 297 mm
½ pagina liggend
230 × 148 mm
½ pagina staand
115 × 297 mm

Met de website www.fgz.nl verbindt de Federatie Goud en Zilver de
belanghebbenden in de branche met elkaar en met de verschillende
doelgroepen. De website is fris, helder en ademt liefde voor ons
prachtige vak. Bezoekers van de website zijn actief op zoek naar
informatie, die zij gemakkelijk kunnen vinden door de heldere
navigatiestructuur.

1. SUPERBANNER
positie: getoond op alle hoofdpagina’s, afmeting: 1456 × 180 px
2. ARTIKELBANNER
positie: onderaan ieder nieuwsartikel op de site, afmeting: 844 × 104 px

Om onze branche hiervan te kunnen laten profiteren, zijn ook de
advertentiemogelijkheden sterk uitgebreid. Wilt u ook doelgericht
(potentiële) klanten, partners of werknemers in de branche bereiken?
Dan biedt onze website aantrekkelijke advertentiemogelijkheden.

+ 3 mm extra rondom toevoegen i.v.m. schoonsnijden
ZETSPIEGEL (b × h)
1 pagina
½ pagina liggend
½ pagina staand
¼ pagina liggend
¼ pagina staand

BANNERS

Afmeting: 600 × 80 pixels
Alle advertenties aanleveren in .jpg, .png of .html format.

1

VRAAG EN AANBOD (EUREKA’S)

186 × 251 mm
186 × 123 mm
90 × 251 mm
186 × 59 mm
90 × 123 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Positie:

- Pagina ‘branche’ onder vraag en aanbod

		

- Sidebar branchenieuws

		

- Sidebar nieuws voor leden

		

- Nieuwsbrief

Format:

tekst maximaal 250 tekens

Periode:

1 maand,

Tarief:

€ 75,-

PAND TE KOOP / TE HUUR

2

Digitaal document: ‘Certified PDF Tijdschriften Nederland’
Resolutie:
minimaal 300 dpi
Raster:
70
Kleuren:
CMYK

3. BANNER IN DE NIEUWSBRIEF

ALGEMENE VOORWAARDEN

Positie:

- Pagina ‘branche’ onder pand te koop/te huur

		

- Sidebar branchenieuws

		

- Sidebar nieuws voor leden

		

- Nieuwsbrief

Periode:

1 maand

Tarief:

€ 350,-

PERSONEELSADVERTENTIE
Binnenzijde omslag (cover 2 of 3)
+ 10%
Achterpagina (cover 4) 		
+ 20%
Alle genoemde bedragen zijn per advertentie en exclusief BTW.
Betalingen binnen 30 dagen.
Inserts, bijsluiters en mogelijkheden voor adverteren op
www.edelmetaal.nl op aanvraag via advertentieverkoop@fgz.nl.

Op alle overeenkomsten van de Federatie Goud en Zilver zijn de
algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
Deze zijn verkrijgbaar bij de Federatie Goud en Zilver en te
downloaden van www.fgz.nl.

BANNERTARIEVEN
1+2+3
1
2
3

Totaalpakket 			
Superbanners 			
In article banners 		
Banner nieuwsbrief		

€ 2.300,€ 1.200,€ 750,€ 750,-

Positie:

- Pagina ‘werk en opleiding’ onder vacatures

		

- Sidebar branchenieuws

		

- Sidebar nieuwsartikelen

		

- Nieuwsbrief

Periode:

1 maand

Tarief:

€ 350,-

RESERVERINGEN EN VRAGEN
Neem contact op met Daniël Voskamp via d.voskamp@fgz.nl of 070-386 77 77

