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Dealer Info

Titel:
Subtitel:
Uitgegeven door:

Magazine voor de ICT, CE en Telecom resellers en retails.

Sala Communications Holding BV - Hilversum
p/a Postbus 1067 - 1090 BB Venlo
tel.: +31 (0)6 54987876
http://www.dealerinfo.nl
Redactie:
Ir.L. Sala
tel.: 06 54987876
e-mail: redactie@dealerinfo.nl
Advertentie-exploitatie:
Sensei media - H.Bia
tel: +31 (0) 621663667
e-mail: sales@dealerinfo.nl
alleen schriftelijke contracten of e-mail contracten worden erkend
Advertentie/Abonnementen-administratie: e-mail: admin@dealerinfo.nl
Verschijningsfrequentie:
8 x per jaar
Termijn van inzending:
14 dagen voor verschijnen
Termijn van annulering:
2 weken voor verschijnen (schriftelijk)
Prijzen:
excl. BTW en excl. zet- en lithokosten
Bank:
Rabobank Blaricum: 308416929

Advertentie-tarieven (excl. kosten drukmateriaal, extra correctie)
Zwart/wit

Full Colour

1x

2 -5 x

6 - 10 x

1x

2 -5 x

6 - 10 x

1/1 pag.

€ 1.750,-

€ 1.500,-

€ 1.250,-

€ 2.500,-

€ 2.250,-

€ 2.000,-

1/2 pag.

€

875,-

€

750,-

€

625,-

€ 1.250,-

€ 1.125,-

€ 1.000,-

1/3 pag.

€

575,-

€

500,-

€

400,-

€

825,-

€

750,-

€

650,-

1/4 pag.

€

450,-

€

375,-

€

300,-

€

625,-

€

550,-

€

500,-

Bijsluiters of meehechters zijn mogelijk in overleg met Howard Bia - sales@dealerinfo.nl
Het plaatsen van een advertotial is mogelijk in overleg met Howard Bia
Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief maak –en zetkosten.

Contracten
Via erkend reclamebureau: 15% korting
Contractplaatsingen dienen aaneengesloten te worden afgenomen.

Diverse kosten
Losse nummers:
Abonnement:
Buiten Nederland:

niet verkrijgbaar
€ 45,- per jaar (inclusief toegangskaart Dealer Info Partnerdagen)
€ 55,- per jaar (inclusief toegangskaart Dealer Info Partnerdagen)

Toeslagen
Toeslagen worden berekend over zwart/wit tarieven
Hartpagina:
op aanvraag
Voorkeurplaatsing:
(+20%) alleen in overleg
Personeelsadvertenties: in overleg met H.Bia
Insert:
in overleg met H. Bia
Banners / webclips
in overleg met H. Bia

Bereik
Minimaal 6.000 kan oplopen tot 12.000 gedrukte oplage

Verspreiding
Verspreiding in een oplage van minimaal 6.000 exemplaren en op basis van betaalde abonnementen, dit aangevuld met gratis of
gesponsorde verspreiding binnen het kanaal.
Dealer Info is uitsluitend verkrijgbaar voor wederverkopers, distributeurs en fabrikanten van computers, software en randapparatuur die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Doelgroep
Leveranciers, distributeurs, resellers en retailers uit het ICT, CE, Telecom vakhandel en retail.
- computervakhandel (90-100%)
- Ce retail (60% dekking)
- fabrikanten, distributerus (90-100%)
- Telecom vakahndel (55% dekking)
- Grotere elektronica bedrijven (90-100%)
- Systembuilders, VAR, (90-100%)
- Internetshops (60-70%)
- Bekabeling, technische bedrijven (50 %)
- retail organisaties, franchiseketens,
- Top 500 bedrijven (90-100%)
inkoopverenigingen, grootwinkelbedrijven (90-100%)
Wijzigingen voorbehouden

Doel
Fabrikanten, Distribteurs, resellers,retailers uit het ICT, Ce en Telecom kanaal te informeren over nieuwe producten, marketing,
mensen uit de branche en ander belangrijk nieuws die bij draagt bij hun verkoop.

Verschijningstabel 2014
Nr

Verschijning

Advert. Sluiting / Aanl. insert

1

14 februari

3 februari

2

28 maart

17 maart

3

2 mei

21 april

4

6 juni

26 mei

5

11 juli

30 juni

6

12 september

1 september

7

31 oktober

20 oktober

8

19 december

8 december

Redactionele informatie
Dealer Info is een tijdschrift voor de ICT, CE en Telecom vakhandel en retail en geeft onafhankelijke informatie over de ontwikkelingen in het verkoopkanaal, de distributie en de marketing van producten en diensten.
Tevens is de Dealer Info al meer dan 20 jaar de belangrijkste schakel tussen fabrikanten, distributeurs, dealers en retailers. Dealer
Info geeft up-to-date nieuws over de zeer veelzijdige en aan veranderingen onderhevige ICT en CE business.
Daarnaast houdt de Dealer Info u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en roddel uit de markt en verschaft informatie die voor
dealers en retailers belangrijk kunnen zijn zoals juridische en technische zaken.
Dealers Info is geen onderdeel van een grote uitgeverij die toevallig ook een ICT blad maakt, maar de Dealer Info wordt gemaakt door mensen die uit het kanaal komen en dus weten wat er speelt.

Technische gegevens
offset
zw/w 80 grams mc,
fc 115 grams mc
zw/w: raster 70

Druktechniek:
Papiersoort:
Materiaal:
f/c: raster 70

Formaten:

(breedte x hoogte in mm)

Bladspiegel:
(aflopend)

210x297 (dit is exclusief 3 mm rondom afsnede)
216x303 (inclusief. 3 mm rondom voor als de advertentie aflopend is)

Materiaal
Materiaal dat rechtstreeks verzonden is naar de drukker of niet conform onze specificaties is aangeleverd kan het controle traject
niet doorlopen en valt niet onder de verantwoording van Sala Communications.
Sala Communications is niet verantwoordelijk voor schade, omzetverlies, etc. ontstaan door fout geplaatste advertenties.

(Digitaal) aanleveren
Advertenties kunnen digitaal worden aangeleverd in formaten:
EPS
(beeld resolutie 300 DPI met voorvertoning, niet EPS5/DCS1)
TIFF
(met voorvertoning)
(Certified) PDF
Fonts en beeldmateriaal moeten worden ‘embedded’.
In alle gevallen geldt dat er een (kleuren) print dient te worden bijgeleverd.
Er vindt bij digitaal aangeleverde advertenties geen controle plaats, de advertenties worden geplaatst zoals deze zijn aangeleverd.
Voor fout aangeleverde advertenties nemen wij geen verantwoordelijkheid, voorkom dus wederzijdse teleurstelling!
Voor verdere specificaties zie www.dealerinfo.nl of neem contact met ons op. (0621663667)

Dealer Info Site - www.dealerinfo.nl
www.dealerinfo.nl is een informatieve en interactieve site voor iedereen die geïnteresseerd in het ICT-CE-Telecom kanaal.
Frequentie:
onbeperkt
Aantal:
40.000 unieke bezoekers/ 450.000 hits/ 70.000 bezoekers per mnd
Doelgroep:
Geïnteresseerde in het ICT, CE en Telecom kanaal

Belangrijke USP’s zijn:
-

Luc Sala Blogs met scherpe taal, krachtig en niet overbodig nieuws
Column van bekende uit de markt
- WebTV
Branche overzicht
- onafhankelijk nieuws direct zichtbaar
geen overbodige informatie of sluik reclame
- Kort en duidelijk

Online Adverteren (Alleen gif en jpg formaat):

Prijs:

Banner:
468x60 in front,
Button:
150x60 rechts,
Box:
150x150 rechts,
Tussentijds online advertenties wijzigen niet toegestaan.

€ 1000 per 3 mnd
€ 350 per 3 mnd
€ 500 per 3 mnd
Wijzigingen voorbehouden

