Mediagegevens 2021
>BEREIK TARIEVEN € (excl.btw.):
1/1 pagina 2.000,1/2 pagina 1.245,1/4 pagina 725,Tarief per plaatsing. Tarief aanpassing bij campagne in de MIX.

>FORMATEN breedte x hoogte
1/1 pagina bladspiegel/aflopend 210 x 297 mm+5mm extra rondom
1/1 pagina zetspiegel 187 x 267 mm
1/2 pagina zetspiegel 187 x 131 mm of 91 x 267 mm
1/4 pagina zetspiegel 91 x 131 mm
MIX is het off- en online platform voor de doehet-zelf- en ijzerwarenhandel. Al 107 jaar lang!
Met een combinatie van nieuws, analyses,
trends, marktcijfers, productnieuws, thema's
en portretten biedt MIX de ondernemers in
deze sectoren alle vakinfo die ze nodig hebben.
MIX bereikt ondernemers -zelfstandig of
franchisenemers - van bouwmarkten, breedpakketzaken, ijzerwaren/ gereedschappenwinkels en verf- en behangspeciaalzaken. Maar
ook de technische groothandel voor bouw en
industrie. Die lezers kunnen voor dagelijks
nieuws, naslag en branchecijfers terecht op
www.mixonline.nl. Daar kunnen leveranciers
zich slim presenteren met een profiel, bedrijfsen productnieuws en vacatures. Jaarlijks
organiseren we de MIX' Nationale DHZ
Sessie: een netwerkpodium voor 200 branchetoppers uit retail en industrie.
Verschijning: 6 edities in 2021
Oplage: 5.000 exemplaren
Uitgever: MIXpress BV
Postbus 11, NL-5258 ZG Berlicum
Tel. +31 (0)73 503 43 47
Redactieadres MIX :
MIXpress BV
Contactpersoon: Marc Nelissen
Postbus 11, NL-5258 ZG Berlicum
Tel. +31 (0)73 503 43 47
E-mail redactie: redactie@mixpress.nl
www.mixonline.nl
(Plaatsing van persberichten is altijd onder
voorbehoud en verantwoordelijkheid van de
redactie.)
Media-exploitatie off- en online MIX:
Molijn Sales Support
Contactpersoon:
Edgar Molijn
Postbus 61, NL-5258 ZH Berlicum
Tel. +31 (0)73 503 35 44
E-mail: mix@molijnsalessupport.nl
E-mail off- en online advertentiebestanden:
traffic@molijnsalessupport.nl
Off- en online advertentieopdrachten,
verschijningsdata, close-up, advertorial, insert,
meehechter, coverplaatsingen, specials, thema’s,
voorkeursplaatsingen, tarieven en offertes worden
schriftelijk vastgelegd en afgesloten onder
voorbehoud van en goedkeuring door MIXpress BV.

Berlicum, 1-11-2020

>COVER/VOORPAGINA incl. covertekst
Beschikbaarheid en tarief op aanvraag.
>REDACTIONEEL CLOSE-UP/INTERVIEW € (excl.btw.)
2/1 redactie pagina incl. telefonisch interview en opmaak 3.000,-.
Aanbod: Bij extra afname van een 1/1 pagina advertentie in dezelfde
editie is het totaal tarief 3.500,-.
>Bij campagne plaatsingen bieden wij speciale combi-pakketten.
Informeer naar de mogelijkheden.
>VACATURE PLAATSING
Formaten en tarieven op aanvraag.
>ONLINE PLAATSINGEN
Formaten en tarieven op aanvraag.
>OFF- EN ONLINE ADVERTENTIEBESTANDEN:
Aanleverinstructies ontvangt u na reservering.
>DATA 2021 (onder voorbehoud)
Editie
verschijning deadline advertentiebestand
Editie 1
19/02/21
22/01/21
Editie 2
09/04/21
12/03/21
Editie 3
28/05/21
29/04/21
Editie 4
03/09/21
06/08/21
Editie 5
22/10/21
24/09/21
Editie 8
03/12/21
05/11/21
>EXTRA aandacht naast de vaste onderwerpen in 2021
(onder voorbehoud van de redactie):

Editie 1 Hang- en Sluitwerk /
Verwarmen, Koelen en Ventileren
Editie 2 Lijmen en Kitten / Binnendeuren en kozijnen
Editie 3 Handgereedschap / Tuin
Editie 4 Smart Home / Cement en mortels
Editie 5 Badkamer en sanitair /
Special: Verf en Wonen (v/h VBS-special)
Editie 6 Bevestigingsmiddelen / E-gereedschap /
Special: Noviteiten
Aanlevering niet conform de aanleverinstructies kan leiden tot oponthoud bij het
productieproces en mogelijk tot fouten en onjuiste weergave van de advertentie. Zowel
MIXpress BV als Molijn Sales Support zijn op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk.

