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Netherlands Maritime Technology Magazine

Over NMT Netherlands Maritime Technology
Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology behartigt de belangen van de aangesloten
lidbedrijven (werven, toeleveranciers en dienstverleners), biedt professionele ondersteuning bij
projecten en voert onafhankelijke onderzoeken uit.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Doelgroep:
Netherlands Maritime Magazine wordt via controlled circulation verzonden naar de leden en andere
organisaties binnen de maritieme sector. De lezers van het blad bestaan voornamelijk uit beslissers die
werkzaam zijn bij: werven en maritieme toeleveranciers, baggermaatschappijen en olie- en
gasindustrie, reders, brancheorganisaties, maritiem gerelateerde kennisinstellingen, overheden
en vakbonden.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Redactionele formule:
Het verenigingsblad bevat interviews, dossiers en reportages over de thema’s van Netherlands Maritime
technology: Trade, Innovation en Human Capital. Diverse maritieme kopstukken en leden komen in het
magazine aan het woord. Daarnaast bevat het magazine berichtgeving over de vereniging en haar
activiteiten.
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Oplage: 2.400 exemplaren | Verschijning: 3 keer per jaar | Formaat (afgewerkt): A4

Exposuremogelijkheden*:
1/1 pagina:						
1/1 pagina aflopend:					
1/2 pagina liggend:					

180 x 270 mm (b x h)			
210 x 297 mm (b x h) + 3mm		
180 x 132 mm (b x h)			

€ 1.995,€ 1.995,€ 925,-

NMT leden krijgen 25% korting op bovenstaand tarief.
* Voorkeursposities op aanvraag en op basis van beschikbaarheid.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Verschijning 2019: 					
Nummer 1:						17 januari 2019
Nummer 2:						16 mei 2019
Nummer 3:						27 september 2019

Print en digitaal
Netherlands Maritime Magazine verschijnt naast de printversie ook digitaal als interactieve PDF met links
naar achtergronden, dossiers, contactpersonen, beeldmateriaal (filmpjes en fotoreportages) en social media.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Advies op maat
Behoort de maritieme sector tot uw doelgroep en bent u van plan om hen effectief en voordelig te
benaderen? Dan vormt het Netherlands Maritime Magazine het ideale platform. Voor meer informatie en
advies op maat neem contact op.
			Elma Media
		
			Postadres: 					Bezoekadres:
			Postbus 18					Keizelbos 1
			
1720 AA Broek op Langedijk			
1721 PJ Broek op Langedijk
			
Tel. +31 226 33 16 63 				
E. h.deboer@elma.nl
			
F. +31 226 33 16 01				
I. www.elma.nl

