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evofenedex globe & nieuwsflits
• Met advertenties en branded content in
globe bereikt u 12.000 professionals in het
bedrijfsleven op het gebied van export en
import.
• De nieuwsflits is hét online nieuwsmedium
van evofenedex en wordt dagelijks naar
ca. 12.000 abonnees verzonden.
• Naast de nieuwtjes kunt u er uw boodschap
in kwijt via banners en advertorials.
• Dankzij deze multimediale mix kunt u uw
bedrijf en zijn producten en diensten doel
gericht promoten tegen zeer aantrekkelijke
tarieven.
• Want als ondernemersvereniging is evo
fenedex geen commerciële uitgever.

Wat is evofenedex?
Met ruim 15.000 leden is evofenedex een van
de grootste Nederlandse ondernemersver
enigingen. Een krachtig collectief van produc
tie- en handelsbedrijven met een internatio
naal of logistiek belang. evofenedex behartigt
de belangen van de bakker op de hoek tot de
grootste multinationals van Nederland. Sa
men met hun vaak al vele jaren vertrouwde
vereniging nemen zij hindernissen bij het ex
porteren en importeren weg en voegen zij
kansen toe. Onder meer in de vorm van ad
vies, kennis en opleidingen. Samen zijn de
leden van evofenedex goed voor ongeveer 75
procent van alle goederenverplaatsingen in of
via Nederland. Ook zijn alle grote exporteurs
en bijna alle verladers in Nederland lid. Met
globe beschikt u over een uniek bereik van
360° in een waardevolle doelgroep!

globe, hét magazine voor internationaal ondernemen

gehalte bereikt evofenedex met globe zo’n 12.000 professionals in het

doelgroep: beslissers en influencers in export en import

bedrijfsleven op het gebied van export en import. Het lezerspubliek

evofenedex globe is het enige Nederlandse vaktijdschrift over internatio

bestaat voor 75 procent uit exportmanagers, 25 procent operationeel

naal ondernemen, geschreven door en voor vakspecialisten. Dit maga

exportkader, ambassades en consulaten wereldwijd, en overige stake

zine schrijft over trends en ontwikkelingen, wet- en regelgeving en biedt

holders als Kvk, Rijksoverheid, RVO en VNO-NCW.

inspirerende verhalen over Nederlanders die over de grens ondernemen

Relaties van evofenedex in de politiek, bij ambassades, bij belangen

en/of vanuit Nederland importeren. Bovendien bevat het verdieping op

organisaties en sprekers bij opleidingen van evofenedex kunnen globe

tal van onderwerpen. Van strategieën voor marktentree en partnerselec

op voordracht van evofenedex toegestuurd krijgen. Deelnemers aan

tiemodellen tot ICC Incoterms® 2020 en douaneregels. De lezers van

de opleidingen van evofenedex en studenten Exportmanagement

globe zijn binnen bedrijven actief in de raad van bestuur, directie, export

ontvangen het vaktijdschrift tijdens de duur van hun opleiding. De

management, exportbinnendienst en de klantenservice.

speciale uitgaven worden verstuurd aan alle belanghebbenden van

Met een oplage van ruim 5000 exemplaren en zijn hoge doorgeef

evofenedex en abonnees.

Dagelijks bij met de nieuwsflits
evofenedex nieuwsflits wordt dagelijks
naar ca. 12.000 abonnees verzonden en
is daarmee hét online nieuwsmedium voor
ondernemers die internationaal zaken
doen. Deze e-mailnieuwsbrief bevat een
veel bekeken agenda en opleidingenover
zicht. U kunt er door middel van banners
en advertorials uw acties en evenementen
promoten en doelgericht bouwen aan uw
naamsbekendheid.

nieuwsflits

Advertentietarieven evofenedex globe

Technische specificaties
Drukproces: vellen offset

1x

4x

8x

Raster: 70

1/1 pagina

€ 1360

€ 1225

€ 1040

Papier: omslag: 250 grams halfmat mc (FSC) /

1/2 pagina staand of liggend

€ 800

€ 723

€ 615

1/4 pagina staand of liggend

€ 475

€ 425

€ 362

binnenwerk: 150 grams halfmat mc (FSC)
Advertentiemateriaal
Digitaal aanleveren als Certified PDF tijdschriften Nederland met kleur

Bijsluiters, meehechters en branded content

proef. Voor vragen over advertentiemateriaal kunt u contact opnemen met

Tarieven op aanvraag

Mooijman Marketing & Sales via +31(0)70 323 40 70. Bij aanlevering van
niet kant-en-klaar advertentiemateriaal worden technische kosten door

Toeslagen*

berekend. Tarieven gelden vanaf 1 januari 2021 en vervangen alle voor

omslag 2/3 20% | omslag 4 25%

gaande tarieven. Tussentijdse wijziging van de gegevens op deze tarief

voorkeurspositie 20% | Hartpagina 25%

kaart voorbehouden. Alle tarieven zijn per plaatsing en exclusief btw.

*Uitsluitend in overleg
Verschijnen

Reserveren Materiaal

Oplage

Thema

aanleveren

Totaal verspreide oplage: 5.000
Oplage en bereik
Totale oplage: 5.000 exemplaren
Lezerskring: 75% exportmanagement, 25% operationeel exportkader,
exportbinnendienst, ambassades en handelsposten wereldwijd, overige

11 februari

11-01

18-01

Vooruitblik 2021 + brexit

18 maart

15-02

22-02

Trends in Export

22 april

22-03

26-03

Handelsfinanciering en
zekerheid

3 juni

03-05

10-05

Digitalisering + software:
optimaliseren import- en

stakeholders zoals KvK, VNO-NCW.

exportprocessen
8 juli

Formaten (B x H)

07-06

14-06

Internationaal
Maatschappelijk

Bladspiegel: 230 x 295 mm

Verantwoord

1/1

230 x 295 mm + 3 mm afloop rondom

1/2 staand

103 x 276 mm

1/2 liggend

210 x 136 mm

voor douaneprocessen

1/4 staand

103 x 136 mm

en trade compliance

1/4 liggend

210 x 66 mm

Ondernemen
9 september 09-08

21 oktober

Afsnede bij aflopend: 3 mm rondom

16-08

Douane, incl. software

20-09

27-09

Exportmanagement

2 december 01-11

08-11

Terugblik 2021 en
vooruitblik 2022

Tarieven evofenedex nieuwsflits

adverteerder zelf aangeleverd te worden. Indien gewenst kunnen
deze door een externe partij worden vervaardigd. De daaraan

banner of

1 week

2 weken

3 weken

€ 600

€ 510 per

€ 450 per

week

week

advertorial

verbonden kosten worden doorberekend.
Advertorials
De advertorial bestaat uit een titel en een tekst van maximaal 50

De nieuwsflits is hét online nieuwsmedium van evofenedex en

woorden met een verwijzing naar de door u opgegeven url.

wordt dagelijks naar ca. 12.000 abonnees verzonden.
Datums en thema’s onder voorbehoud van wijzigingen. Alle overeen
Banners

komsten komen tot stand met evofenedex op basis van de algemene

Formaat 600 x 95 pixels. Hierbij is beweging uitgesloten en zijn

voorwaarden van evofenedex waarvan op aanvraag een exemplaar

uitsluitend gif-bestanden toegestaan. Banners dienen door de

kan worden toegestuurd.

Acquisitie

Uitgever

Redactie

Mooijman Marketing & Sales

evofenedex

evofenedex

Daan Mooijman

Postbus 350

Postbus 350

Julius Röntgenstraat 17

2700 AJ Zoetermeer

2700 AJ Zoetermeer

2551 KS Den Haag

T +31(0)79 346 73 46

T +31(0)79 346 73 46

T +31(0)70 323 40 70
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