
In december verschijnt de Oppervlaktewijzer 2022 

in print en online. De Oppervlaktewijzer gaat haar 

12e jaargang in en is een gewaardeerde vraagbaak, 

die gebruikt wordt binnen de totale Nederlandse 

industrie. De gids biedt deskundige en praktijk 

gerichte informatie over oppervlakte eigenschappen, 

-voorbehandeling, -structuur verandering,  -deklagen, 

-kwaliteitsbeheersing en -normering.

De redactie toont de toegevoegde waarde van 

oppervlaktetechnieken. De Oppervlaktewijzer wordt per 

post OP NAAM bezorgd bij beslissers binnen diverse 

sectoren waarbij vast staat dat zij met regelmaat te maken 

hebben met oppervlaktetechnische vraagstukken. 

Ook wordt de gids gedurende geheel 2022 op relevante 

evenementen en beurzen  verspreid. Naast de print editie 

is er tevens een online variant beschikbaar. Deze variant 

is clickable, dus zet vooral uw URL in uw advertentie!

Contact

Jetvertising b.v. 

Vincent IJff

T (+31)70 399 00 00 

E vincent@jetvertising.nl

U kunt hier als specialist eigenlijk niet in ontbreken. 

Redactionele aandacht is in overleg met de hoofd-

redacteur mogelijk, mits de informatie relevant is.  

Maar vol is vol, wacht u daarom niet te lang met 

reserveren als u tevens een artikel wilt plaatsen. 

Onderstaand treft u de commerciële mogelijkheden aan:

Print editie, alles in full colour, inclusief doorplaatsing 

in de online variant

1/8 pagina € 528

1/4 pagina € 812

1/2 pagina € 1.250

1/1 pagina € 1.925

Redactioneel artikel geen extra kosten

Formaten in mm br x mm hg

  staand liggend  bladspiegel 

1/1 pagina 140x210  170x240

1/2 pagina 65x210 140x100

1/4 pagina 65x100 140x45

1/8 pagina 65x45

U krijgt 10% korting op alle tarieven bij reservering 

voor 30 september 2021.

Sluitingsdatum reserveren: 26 november 2021 

Sluitingsdatum materiaal: 1 december 2021
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