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Oplage:  
1.520 exemplaren 

Lezers:   
4.560 in de Benelux 
(de meeleesfactor is 3)

 

Hét multimediale vakmedium voor 
de kunststofverwerkende industrie. 
De inhoud van Kunststof & Rubber biedt een mix van bedrijfsstrategische, 
economische en technische vakinformatie voor en over alle partijen in de 
kunststof keten. Aangevuld met de Online Branchegids, een wekelijkse 
nieuwsbrief en de uitgebreide website en databank www.kunststofenrubber.nl.

Kunststof & Rubber is al meer dan 65 jaar een betrouwbare informatiebron voor ondernemers, managers, inkopers, 
verkopers, ontwerpers en verwerkers binnen de kunststof en rubber industrie. Ook adviserende partijen zoals; banken, 
overheidsagentschappen en adviesbureaus maken gebruik van de informatie uit Kunststof & Rubber.

Kunststof & Rubber Tariefkaart 2018

Verschijningsdata en thema’s 2018  

Editie  Verschijning Sluitingsdatum Thema 2018

1/2        16 februari   26 januari   Beurs Rapid Pro | TS + ESEF

3          16 maart   23 februari   Nat. Kunstsstoffen Congres

4          13 april   21 maart   

5          18 mei   25 april   Beurs Materials

6/7   15 juni   25 mei   

8/9   14 september   24 augustus   Kunststoffenbeurs

10          26 oktober   5 oktober Beurs Prototyping Kortrijk

11/12   7 december 16 november   

Brancheregister*

40 x 50 € 1.120 8 plaatsingen

40 x 50 € 960  6 plaatsingen

40 x 70 € 1.520  8 plaatsingen

40 x 70 € 1.320 6 plaatsingen

Formaten (breedte x hoogte in mm)
Bladspiegel: 210 x 297 mm

Zetspiegel: 
 staand liggend
1/8 pagina 90 x 60 mm 185 x 30 mm
1/4 pagina 90 x 123 mm 185 x 60 mm
1/2 pagina 90 x 259 mm 185 x 123 mm
1/1 pagina 185 x 259 mm n.a.
Bijsluiter los max. 205 x 297 mm
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Kunststof & Rubber Tariefkaart 2018

Tarieven  excl. BTW

    1x 3x 5x 10x 

Omslag pagina II full colour € 2.700  € 2.400  € 2.100  € 1.800

Omslag pagina III full colour € 2.700  € 2.400  € 2.100  € 1.800

Achterpagina full colour € 2.975  € 2.650  € 2.315  € 1.970

     

1/8 pagina full colour € 450  € 400  € 350  € 300

1/4 pagina full colour € 750  € 670  € 625  € 585

1/2 pagina full colour € 1.375  € 1.230  € 1.150  € 1.060

1/1 pagina full colour € 2.400  € 2.135  € 1.870  € 1.605  

Speciale plaats: + 25%  /  A-nummers : + 50%

Techvertorials*

1 pagina € 2.550

2 pagina’s € 3.150

4 pagina’s € 5.400  

*Door klant zelf aangeleverd

Meedrukkers*

2 pagina’s € 2.444

4 pagina’s € 3.262

8 pagina’s € 5.437

* Geen bureaukorting

Voor vragen en 
reserveringen kunt u 
contact opnemen met:  

Dennis Wielheesen
Account Manager 
T. +31 (0)570-504385 / 
+31 (0)6-20949268
E. d.wielheesen@mybusinessmedia.nl

Henk Heuvelman 
Hoofdredacteur
T. +31 (0)570 504 372
E. h.heuvelman@mybusinessmedia.nl
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Minisite / Focus op…
Verhoog uw online vindbaarheid met uw eigen minisite op 
Kunststofenrubber.nl. Inclusief opname van uw logo en korte 
omschrijving in het onderdeel ‘Focus op’ met link naar uw 
minisite. € 2.950,-  per jaar

Techvertorials
Uw Techvertorial in het magazine Kunststof & Rubber 
wordt als download tenminste 12 maanden op 
Kunststofenrubber.nl doorgeplaatst.

Videopresentatie
Presenteer uw bedrijf of product met beeld en geluid 
in een videopresentatie. 
 € 300,-  per jaar per video pakket 
 € 1200,- per 5 stuks (ex. productie) 
Als aanjager krijgt u 2 x een advertorialblok op de nieuwsbrief  
(1e + 2e maand van plaatsing). U kunt dit uitbreiden naar 
meerdere vermeldingen in het lopende jaar à € 125,- per keer.  

 

Kunststof & Rubber Online 
Branchegids 
De Kunststof & Rubber Online Branchegids is al vele jaren 
hét complete overzicht van de kunststofverwerkende en 
-bewerkende sector in Nederland en België op internet. 
Met een betaalde vermelding in de Online Branchegids 
profiteert u van de volgende voordelen:

Bedrijfsprofiel (compleet)
• Bedrijfsomschrijving van 75 woorden 
• Alle contactgegevens
• Productenoverzicht 
• Merkenoverzicht
• Contactbutton
• Link naar uw website

Specifieke weergave (indien beschikbaar)  
• Screenshot minisite
• Techvertorials
• Video         € 395,- per jaar 
 

   

1.

2.

3.
4.

1. Leader board:  728 x 90 pixels
2. Large rectangle: 336 x 280 
pixels

FORMATS:

Website advertising
• Leaderboard € 300,- per maand

• Large rectangle € 275,- per maand

• Fullbanner € 225,- per maand

• Logolink € 175,- per maand

Prijzen ex. BTW, staffeltarieven op aanvraag. 

Kunststofenrubber.nl

Kunststofenrubber.nl
Kunststofenrubber.nl is de site voor de kunststof-
verwerkende industrie. Met het laatste nieuws,  
productinformatie, grondstofprijzen, vacatures 
en een uitgebreide branchegids.

Sponsored content
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Online facts per maand:
• 5.500 unieke bezoekers   
• 11.000 pageviews
• 2.800 nieuwsbriefabonnees 

e-Nieuwsbrief
Wekelijks verschijnt de nieuwsbrief Kunststofenrubber en 
informeert de 2.800 professionals in de kunststof- en rubber-
industrie over het laatste nieuws en vacatures uit de branche.

Prijzen: Kunststofenrubber.nl

• Full Banner  € 200,- 
• Beeld Advertorial  € 250,- 
• Tekst Advertorial  € 250,- 
• Partnermailing  op aanvraag 
• Partnermailing XL  € 2.250,-  
Prijzen zijn per plaatsing

e-Nieuwsbrief

• Full Banner  Formaat: 468 x 60 px*
• Beeld Advertorial  Formaat: 235 x 195 px*
• Tekst Advertorial  Een tekstadvertorial is opgemaakt  
zoals een nieuwsbericht. Links een afbeelding (75x75 px), een 
kopregel en een korte tekst. Kopregel max. 45 karakters, bericht 
max. 200 karakters (aantal karakters is incl. spaties) in Word 
aanleveren. Bestandsgrootte max. 50 KB

Partnermailingen
Een unieke manier om uw boodschap naar een selectief (opt-in) 
bestand van uw doelgroep te mailen.

Partnermailing
Uw boodschap in uw eigen look & feel verstuurd naar een  
selectief (opt-in) bestand.
Specificatie: Aangeleverd in HTML conform specificaties 
MYbusinessmedia. Indien geen HTML beschikbaar, kunnen  
wij die voor u maken tegen een meerprijs.

Partnermailing XL 
Heeft het uiterlijk van de reguliere nieuwsbrief met hierin 50%  
uw eigen tekst tussen de redactionele onderdelen. U profiteert 
van het onafhankelijke karakter van de nieuwsbrief en ontvangt 
maximale exposure omdat de gehele oplage van de nieuwsbrief 
wordt ingezet.

In deze nieuwsbrief worden uitsluitend uw banners opgenomen.  
Al uw berichten linken naar de landingspagina’s op uw site. 

Specificaties:
• Uw content moet gerelateerd zijn aan het ümfeld  

 van de nieuwsbrief. 
•  5 artikelen incl. foto (kopregel max 10 woorden).  

Tekst max. 40 woorden en voorzien van link naar uw 
landingspagina.

•  2 tot maximaal 5 Full banners (verschillende) met link
•  2 Tekst Advertorials (verschillende) met link
•  Openingsartikel, altijd een bericht opgemaakt door onze  

 redactie om een optimale openingsratio te verkrijgen.

Nieuwsbrief advertising + formaten
De nieuwsbrief biedt u een mix van mogelijkheden 
om direct met uw doelgroep in contact te komen.
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Top vacatureplaatsing 
• Uw vacature krijgt een prominente  

plek op de vacature website.
• Uw vacature krijgt extra aandacht door 

een opvallende achtergrondkleur
• Logo in uw vacature 
• Per direct 30 dagen online
• De reguliere vacatureplaatsing in dit pakket  

staat 30 dagen langer online
• Iedere vacature wordt ten minste 1x opgenomen  

in de digitale nieuwsbrief 

Online vacatures plaatsen

Uw vacature op Kunststofenrubber.nl?
Als de zoektocht naar een nieuwe collega, via uw netwerk en social media geen 
resultaat oplevert, is adverteren de volgende stap. En waar kunt u dat beter doen 
dan midden in de gewenste doelgroep waar de latente kandidaten zich bevinden? 

Onderstaand een palet aan mogelijkheden om uw vacature onder de aandacht 
te brengen!

Wilt u meer 
informatie?
Neem dan contact met René Wibbelink
Telefoon: +31 (0)570 504343
E-mail: r.wibbelink@mybusinessmedia.nl

Standaard vacatureplaatsing   
• Uw bedrijfslogo mooi vormgegeven in de vacature 
• Per direct 60 dagen online
• Iedere vacature wordt ten minste 1x opgenomen 
 in de digitale nieuwsbrief. 

Wilt u meer aandacht en prominenter 
getoond worden in de zoekresultaten? 
Kies dan voor een TOP vacature.

Prijzen:
 Kunststofenrubber.nl
• Standaard vacatureplaatsing  € 200,-
• Top vacatureplaatsing € 245,-

VACATUREPAKKETTEN 
Wanneer u veel vacatures per jaar heeft, dan is het 
voordelig om een vacaturepakket aan te schaffen. U 
bestelt dan het aantal vacatureplaatsingen dat u per jaar 
nodig denkt te hebben. 
•  De vacatureplaatsingen blijven tot 1 jaar na de aankoop-  
 datum geldig.
•  Alle pakketten zijn gebaseerd op selfservice en plaatsing 
 van 60 dagen. 

Pakketprijzen: Kunststofenrubber.nl
 Prijs per pakket

• 1 plaatsing € 199,-
• 5 plaatsingen  € 745,-
• 10 plaatsingen   € 1.190,-
 
 
Geen tijd om zelf te plaatsen via de selfservice portal?
Geen probleem! Maak dan gebruik van onze vacature 
plaatsingsservice voor slechts € 50,-
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DIENSTEN:
• Zoekwoord analyse

• Mobiel vriendelijk maken van de 

website

• (dynamische) Landingspagina’s

• Linkbuilding

• Local presence

• Adwords

• Google Analytics

• Retargeting en displayadvertising

• Nieuwbouw website en/of webshop

• Data Analyse pakket

Onze adviseurs hebben met 
succes de Online Marketing 
certificering van Google 
behaald.

SEM diensten

Uw vacature op Kunststofenrubber.nl? Online Marketing
Door de grote rol van zoekmachines als Google bij het aankoop- en oriëntatie-
proces, wordt de vindbaarheid van uw website steeds belangijker. Naast uw huidige 
communicatie in onze media ondersteunen wij u hier graag bij.

Met een breed scala aan diensten en producten verhogen wij de zichtbaarheid van uw website in zoekmachines 
en helpen wij het kwalitatieve bezoek vanuit zoekmachines te verhogen. 

Wij bieden u advies op maat op basis van een zorgvuldige analyse 
van uw website. Op basis van de bevindingen van de analyse én uw 
online doelstellingen selecteren wij effectieve producten waarmee uw 
zichtbaarheid verbetert! 

De unieke combinatie van branche- én internetkennis maakt ons tot uw  
ideale Online Marketing partner. Door onze diensten toe te passen op uw 
website haalt u meer rendement uit uw marketingbudget. Deze producten 
vragen wel om een goede uitleg. Vraag daarom uw media adviseur naar 
onze unieke aanpak!

Al meer dan 500 klanten gebruiken 
de Webbouw, SEM/SEO/SEA  
diensten van MYbusinessmedia.

Minisite en/of remarketing

Minisite + remarketing: Remarketing:
€ 425,- per maand   € 217,- per maand

Re-styling website

Jaar 1 Jaar 2
€ 305,- per maand € 200,- per maand

Online vindbaarheid

10 woorden € 200,- per maand
20 woorden € 375,- per maand

Kunststof & Rubber 2018 7



Contact info  
Benieuwd wat voor u de optimale combinatie 
is of wilt u meer informatie? 

Neem dan contact op 
met uw accountmanager:

Dennis Wielheesen
Telefoon: +31 (0)6-20 949 268
E-mail:  d.wielheesen@mybusinessmedia.nl

Mr. H.F. de Boerlaan 28
7414 DA Deventer

Postbus 58, 7400 AB Deventer

Telefoon:  +31 (0)570 50 43 00
Fax:   +31 (0)570 50 43 99 
E-mail:  info@mybusinessmedia.nl
Website:  www.mybusinessmedia.nl

MYbusinessmedia is uw 
communicatiepartner bij het: 

● Schrijven en redigeren van uw persbericht 

● Maken van uw advertentie 

● Maken van uw banner en online uitingen 

● Ontwikkelen van een (bedrijfs)film 

● Ontwikkelen van uw website 

● Opstellen en versturen van nieuwsbrieven 

● Vervaardigen van uw whitepapers 

● Ontwikkelen van uw relatiemagazine 

● Organiseren van uw event 

● Contentservice voor uw website 

Andere titels uit onze portfolio zijn:

Aandrijven en besturen

Constructeur

Elektronica

ElektroData

Product

Automobiel Management

ATH Online 

Schuttevaer 

Vaart! 

De Nederlandse Schippersalmanak 

SWZ Maritime 

Vraag&Aanbod Nederland 

Vraag&Aanbod België 

Holland Zulieferland 

Wie levert 

Bengels 

Schoenvisie 

Textilia 

VMT 

VMT food 

Voeding Nu 

Metaal & Techniek 

Het Houtblad   

KLIK 

Eigenwijs 

Aanleveren advertentiemateriaal

Advertentiemateriaal voor printuitgaven, websites en 
nieuwsbrieven: orders@kunststofenrubber.nl

Telefoon: +31 (0)570 – 50 43 52


