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Wat is evofenedex?
evofenedex, een van de grootste Nederlandse ondernemersverenigingen, 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 leden van
evofenedex. Tevens zijn vele verladers in Nederland en alle
grote exporteurs lid van evofenedex. Een uniek bereik in een
waardevolle doelgroep dus!

evofenedex logisticx
doelgroep: (middel)grote bedrijven
evofenedex logisticx is het enige logistieke vakblad in Nederland
dat economische en maatschappelijke trends en ontwikkelingen
vertaalt naar de wereld van logistiek en supply chain
management. Zonder uitzondering bestaat de lezersdoelgroep
uit

logistiek

verantwoordelijken

bij

ondernemingen

met

omvangrijke opslagcapaciteit en een zeer groot wagenpark.
Met een advertentie in evofenedex logisticx bereikt u de
daadwerkelijke beslissers als het gaat om inzet van mensen
en logistieke middelen. evofenedex logisticx kent een aantal
hoofdcategorieën: human capital, warehousing, overheid en
regelgeving, vervoer, supply chain management en vervoer en
opslag van gevaarlijke stoffen.

Maximaal bereik in een uniek Umfeld
evofenedex logisticx bereikt 24.000 beslissers in het
bedrijfsleven op het gebied van logistiek en supply chain
management. Een keuze voor evofenedex logisticx is kiezen
voor een duidelijk afgebakend segment in een uniek Umfeld
en met een dekking van meer dan 70 procent. evofenedex
logisticx heeft het HOI-keurmerk. Onze oplagecijfers zijn
dus gecontroleerd en de advertentietarieven zijn daarop
gebaseerd. evofenedex logisticx wordt ook verzonden aan de
leden van vereniging Logistiek management (vLm).
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Advertentietarieven
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina
A4

1x
2.758
1.654
999
594
3.677

€
€
€
€
€

Formaten (B x H)

3x
6x
€ 2.482 € 2.344
€ 1.489 € 1.407
€
899 €
849
€
534 €
505
€ 3.310 € 3.125

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

267 x 377
132 x 377
132 x 187
132 x 92

Bladspiegel
297 x 420
267 x 187
267 x 92

Technische specificaties
Bijsluiters, meehechters e.d.

Drukproces
Rotatie offset
Raster
60
Afsnede bij aflopend 5 mm rondom
Rugmarge
13 mm

Tarieven op aanvraag

Toeslagen*
omslag 2/3
20%
omslag 4
25%
voorkeurspositie
20%
Hartpagina
25%
*Uitsluitend in overleg

Advertentiemateriaal
Digitaal aanleveren als Certified PDF tijdschriften Nederland met
kleurproef. Voor vragen over advertentiemateriaal kunt u contact
opnemen met onze aftersales 070 399 00 00. Bij aanlevering van
niet kant en klaar advertentiemateriaal worden technische kosten
doorberekend.

Oplage
Totaal verspreide oplage: 7.000
Voor de meest actuele oplage cijfers, zie www.nommedia.nl

Verschijnen
4 februari
11 maart
6 mei
1 juli
9 september
4 november

Reserveren
11 januari
15 februari
12 april
14 juni
16 augustus
11 oktober

Materiaal
20 januari
24 februari
21 april
23 juni
25 augustus
20 oktober

Tarieven gelden vanaf 1 oktober 2020 en vervangen alle
voorgaande tarieven. Tussentijdse wijziging van de gegevens op
deze tariefkaart voorbehouden. Alle tarieven zijn per plaatsing en
exclusief btw.

Thema
Logistieke automatisering / Efficiency
SCM / Innovaties
Douane / Internationale Handel
Veiligheid (warehouses, terreinen en productiehallen)
Intralogistiek / material handling
evofenedex leden zoeken partners / samenwerking

Data en thema’s onder voorbehoud van wijzigingen.
Alle overeenkomsten komen tot stand met evofenedex op basis van de algemene voorwaarden van evofenedex waarvan op aanvraag een exemplaar kan worden toegestuurd.

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 vincent@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
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