
Lezers
Technische groothandels / ijzerwarenvakhandels in 
Nederland en België. Dit betreft dus niet alleen  
Zevij-Necomij relaties. 

Verschijningsfrequentie
 3x per jaar

Bereik uw doelgroep voor 100%
Vraag aandacht voor uw producten in dé glossy voor de technische 
groothandel. U bereikt met ‘De Kracht Van’ vele lezers. Dat zijn de 

vakhandelaren die uw product aan de man brengen. Informeer ze en overtuig ze 
met een advertentie of een redactioneel artikel. Dit magazine bevat veel product- en 
branchenieuws en daarnaast interviews met opinion leaders.

Verschijningsdata
Editie Verschijning Sluiting verkoop advertentie
1-2021 medio maart 2021 8 februari 2021
2-2021 relatiedag* eind juni 2021 15 mei 2021
3-2021 medio oktober 2021 1 september 2021

Oplage: 4500 exemplaren
Dit vakblad wordt via controlled circulation 
toegestuurd aan de technische groothandels 
in de Benelux en leveranciers in de bouw en 
industrie. Dit beperkt zich niet alleen tot Zevij-
Necomij relaties.

Neem contact op met de afdeling Marketing, Zevij-Necomij 
B.V. via +31 162 42 69 17 of marketing@zevij-necomij.com. 

*In de relatiedag-editie wordt een reportage over de relatiedag gepubliceerd. Deze editie verschijnt vlak na de relatiedag.

2021

Heeft u vragen of wilt 
u meer informatie?

Adverteren in 
De Kracht Van



Touwslagerijweg 4, 4906 CS Oosterhout
Postbus 447, 4900 AK Oosterhout
Nederland

t +31 162 42 69 17
info@zevij-necomij.com
www.zevij-necomij.com

Advertentie
Door middel van een advertentie kunt u uw product en/of dienst onder de aandacht brengen. Indien u de 
advertentie door ons wilt laten opmaken, dan is dit tegen betaling mogelijk.

Aanleverspecificaties advertenties
Advertenties dienen als pdf met een bladspiegel 210 x 297 mm en 3 mm afloop, door de adverteerder te  
worden aangeleverd. Voor 1/2 pagina geldt een bladspiegel 210 x 147 mm met 3 mm afloop.

Tarievenoverzicht

Productnieuws
Naast adverteren heeft u de mogelijkheid uw productnieuws toe te sturen 
aan onze redactie. Dit wordt mogelijk gratis geplaatst in het komende 
magazine. U dient hiervoor een artikel van +/- 80 woorden incl. hoge 
resolutie afbeelding te sturen naar marketing@zevij-necomij.com. 

Redactioneel artikel
Voor een redactioneel artikel verzorgt de redactie 
van het blad zowel de interviews, als de fotografie 
en vormgeving. Inhoudelijk wordt er uiteraard 
nauw met u samengewerkt, om uw boodschap 
optimaal voor het voetlicht te brengen.

Editie Verschijning Deadline productnieuws
1-2021 medio maart 2021 8 februari 2021
2-2021 relatiedag* eind juni 2021 15 mei 2021
3-2021 medio oktober 2021 1 september 2021

Groot artikel 2 pagina’s fc  € 2.900
Klein artikel 1 pagina fc  € 1.925
Advertentie 1 pagina fc   € 2.100
Advertentie 1/2 pagina fc  € 1.050

Bij reserveren van 2 items:  10% korting 
Bij reserveren van 3 items: 20% korting
Of informeer naar de mogelijkheid van een 
pakket voor de scherpste tarieven. 

Kosten


