Onafhankelijk
vakblad voor
tankstation en
carwash

Planning en Tarieven 2018

Redactionele formule

Online en offline adverteren

Pompshop is al ruim dertig jaar het toonaangevende
magazine voor de tankstationbranche. Pompshop brengt
actualiteiten en ontwikkelingen in de sector, steeds gericht
op brandstofprofessionals en carwash-ondernemers.
Pompshop verschijnt maandelijks en met een dubbelnummer
in de zomerperiode in een oplage van 2485 exemplaren.
Pompshop wordt gepersonaliseerd verzonden naar directies
en eigenaren van (zelfstandige) tankstations en
autowasbedrijven, naar toeleveranciers en naar exploitatieen oliemaatschappijen op managementniveau.

Pompshop gelooft in de gebundelde kracht van online en
offline adverteren. Op die manier zijn het bereik en de impact
van de boodschap het meest optimaal. Zowel online als
offline bieden we commerciële en redactionele
mogelijkheden om de exposure te maximaliseren.

Content marketing
Uw verhaal, geschreven door de redactie, is een krachtig
middel om uw boodschap te vertellen. Onze media adviseur
denkt graag mee over een passende campagne.

Lezersprofiel
Actuele vakinformatie voor directies en personeel van de
tankstations, carwashbedrijven, leveranciers, exploitatie
maatschappijen en oliemaatschappijen. Met achtergrond
artikelen, interviews, columns en nieuwsitems uit de branche.

Verschijningsdata 2018 print
Editie

Sluiting aanleveren

Verschijning

1

20 december 2017

12 januari 2018

2

16 januari 2018

9 februari 2018

3

13 februari 2018

9 maart 2018

4

13 maart 2018

6 april 2018

5

17 april 2018

11 mei 2018

6

22 mei 2018

15 juni 2018

7

19 juni 2018

13 juli 2018

8

14 augustus 2018

7 september 2018

9

18 september 2018

12 oktober 2018

10

16 oktober 2018

9 november 2018

11

13 november 2018

7 december 2018

Statistieken
Vakblad 11x per jaar, oplage 2485
Website pompshop.com
Gemiddeld 1.800 unieke bezoekers per maand
Nieuwsbrief 710 abonnees
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Pompshop.com & Nieuwsbrief
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd,
op dinsdag.

Adverteren www.pompshop.com (alle tarieven zijn exclusief btw)
Formaat

Specificatie

Tarief €

Full banner

468 x 60, 320 x 50

472 per maand

Leaderbord

728 x 90, 320 x 50

492 per maand

Large Rectangle

336 x 280, 300 x 250

492 per maand

• Minimale contractperiode: 1 maand, korting bij langer lopende contracten.
• Voor een optimale weergave op verschillende apparaten graag leaderboard, full banner en large rectangle in twee formaten aanleveren.

• Full Banner
Een full banner is een horizontaal advertentieformaat dat
door de positie middenin de redactionele content van de
website goed wordt bekeken.

• Large Rectangle
Een large rectangle is een opvallend groot advertentieformaat dat altijd rechts op de pagina, boven de ‘vouw’ staat.
Het formaat leent zich uitstekend voor de communicatie van
verschillende typen boodschappen, waaronder video.

• Leaderboard
Een leaderboard is een grote, bijna paginabrede advertentie
en is één van de meest gangbare formaten. Het leaderboard
wordt direct onder het nieuws (de header) getoond.

Advertorial en Banners nieuwsbrief
Uw eigen tekst van maximaal 400 woorden met afbeelding op de website en een introductietekst (max 40 woorden) in de
nieuwsbrief.

Specificaties online banners
Website

Nieuwsbrief

Bestandstype

jpg, gif, animated gif, html5

jpg

Kleurmodus

RGB

RGB

Resolutie

72 dpi

72 dpi

Maximaal formaat

99 kb

99 kb

Landingspagina

webadres opgeven

webadres opgeven

Adverteren nieuwsbrief (alle tarieven zijn exclusief btw)
Formaat

b x h pixels

Tarief €

Full banner

600 x 100

381

ADVERTEREN PRINT (alle tarieven zijn exclusief btw)
Formaat

Specificaties bxh (mm)

Tarief € 1x

Tarief € 2x

Tarief € 4x

Tarief € 6x

2/1 pagina

460 x 300 excl. 3 mm afloop

3870

3755

3635

3485

1/1 pagina

230 x 300 excl. 3 mm afloop

2580

2505

2425

2325

1/2 pagina staand

91,5 x 271

1435

1345

1320

1295

1/2 pagina liggend

186 x 134

1435

1345

1320

1295

1/4 pagina staand

91,5 x 134

795

755

725

695

1/4 pagina liggend

186 x 66

795

755

725

695

Bijsluiter / insteker

Op aanvraag

Meenieters / opplakkers

Op aanvraag

• Alle tarieven zijn gebaseerd op full color
•	Plaatsingstoeslagen: Achterpagina: + 25%, pagina 2 omslag: + 20 %, pagina 3 omslag: + 20 %, hartpagina: + 20 %,
overige pagina’s: +15% (indien mogelijk), Advertorial + 15 %

Aanleveren advertentiemateriaal

Aanleveren bijsluiters

Voor het aanleveren van print advertentiemateriaal gebruikt
u de Ad | Portal. Vanuit de Ad | Portal ontvangt u een e-mail
met het verzoek om uw advertentiemateriaal in te leveren.
Let op: deze e-mail kan soms in uw spam/ongewenste e-mail
folder terecht komen.
Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen
(website en nieuwsbrieven) levert u in bij traffic@archermedia.nl. U ontvangt hiervoor een verzoek vanuit de afdeling
Traffic.

Aantal: Gelijk aan oplage
Afwerken: Handzaam in dozen verpakt
Deadline: Uiterlijk 6 werkdagen voor verschijning
Aanleveradres:
Veldhuis Media BV
t.a.v. Dhr. L. van Weenen
Kanaaldijk Oostzijde 3
8102 HL Raalte
Afdeling expeditie
o.v.v.: titel, editienummer, aantal, omschrijving

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak.
Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.
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Uitgeverij

Vakbladen.com
Rijswijkseweg 6013de verdieping
2516 EH Den Haag

Uitgever

Roeland Dobbelaer

Redactie

Vakbladen.com
Afd. Pompshop
Rijswijkseweg 6013de verdieping
2516 EH Den Haag

Advertentie-exploitatie Archer Media
Angela de Boer
a.deboer@archermedia.nl
088 644 06 83
06 3176 8835
Aanleveren materiaal

Afdeling traffic
traffic@archermedia.nl
088 644 06 54

Abonnementen

Mijntijdschrift.com
Artemisweg 101
8239 DD Lelystad
088 226 66 33
info@mijntijdschrift.com

• The best of both worlds in Shell Green Planet
• Terugblik op geslaagde 8e editie Benzinedag
• Steeds meer tankstations aan de slag met schepijs

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

