Mediagegevens 2021
>ADVERTENTIETARIEVEN € (excl. btw.) per 1 januari 2021
1/1 pagina 1450,1/2 pagina
995,1/4 pagina
575,Tarief per plaatsing.
Raam en Deur is al 22 jaar hét offline vakblad en nu ook
hét digitaal platform voor raam-, deur- en
geveltechniek, van ontwerper tot verwerker. De
redactionele invulling steunt op 5 pijlers: bouwplaatstechniek-toepassing-productnieuws-regelgeving. Raam
en Deur wordt gemaakt voor beslissers in het ontwerpen bouwproces, voor beheerders, toeleveranciers en
verwerkers. Dat zijn onder meer architecten, ontwerpen ingenieursbureaus, bestek schrijvers, projectontwikkelaars,
woningbouwcorporaties
maar
ook
timmerfabrieken en kozijnbouwers in hout, aluminium
en kunststof, bouwbedrijven, beveiligings- en
bouwbeslag-specialisten en de toeleverende industrie,
normerings- en keuringsdiensten, politie-instanties,
verzekeraars, preventie instellingen en overige
overheidsinstellingen.

>PAKKETTEN CLOSE-UP/INTERVIEW € (excl.btw.)
>Betreft plaatsing in 1 editie 2021:
2/1 pag redactionele Close-Up/interview 2500,2/1 pag redactionele Close-Up + 1/1 pag advertentie 3250,>Betreft plaatsing in totaal 3 edities 2021:
2/1 pag redactionele Close-Up + 3 x 1/1 pag advertentie 4950,>Betreft plaatsing in totaal 6 edities 2021:
2/1 pag redactionele Close-Up + 6 x 1/1 pag advertentie +
banner op de website voor periode één jaar 6850,>VACATURE ADVERTENTIETARIEF € (excl.btw.)
1/2 pagina 585,- incl. doorplaatsing website en social media

Vakblad Raam en Deur:
Verschijning: 6 edities per jaar
Oplage: 4.500 exemplaren

>ONLINE PLAATSINGEN
Formaten en tarieven op aanvraag.

Online Raam en Deur:
Website: www.raamendeuronline.nl
LinkedIn Raam en Deur - Twitteraccounts: @RD_banen en
@RD_redactie - Facebook

>FORMATEN breedte x hoogte
1/1 pagina bladspiegel/aflopend 210x297mm+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

Uitgever:
Plancommunicatie -constructieve en effectieve mediaPostbus 61, NL-5258 ZH Berlicum
Tel. +31 (0)73 503 88 32
E-mail algemeen: info@plancommunicatie.nl
Redactieadres Raam en Deur:
Plancommunicatie
Contactpersoon: Edgar Molijn
Postbus 61, NL-5258 ZH Berlicum
Tel. +31 (0)73 503 88 32
E-mail: raamendeur@plancommunicatie.nl
www.raamendeuronline.nl
Plaatsing van persberichten is altijd onder
voorbehoud en verantwoordelijkheid van de redactie.
Media-exploitatie off- en online Raam en Deur:
Molijn Sales Support bureau voor media-exploitatie
Contactpersonen: Edgar Molijn en Bert van Woesik
Postbus 61, NL-5258 ZH Berlicum
Tel. +31 (0)73 503 35 44
E-mail algemeen: raamendeur@molijnsalessupport.nl
E-mail off- en online advertentiebestanden:
traffic@molijnsalessupport.nl
Alle Close-Up-, advertorials, off- en online advertentieopdrachten, voorkeursplaatsingen, specials, thema’s,
verschijningsdata/frequentie, tarieven en aanbiedingen
worden schriftelijk vastgelegd en afgesloten onder
voorbehoud van beschikbaarheid en goedkeuring door
uitgever Plancommunicatie. Plancommunicatie en
Molijn Sales Support streven naar een nauwkeurige
weergave van de ter beschikking gestelde bestanden. Zij
kunnen echter niet garanderen dat zich geen kleur- of
andere afwijkingen zullen voordoen en zij zijn hiervoor
dan ook niet aansprakelijk jegens adverteerder.
Aanlevering niet conform de aanleverinstructies kan
leiden tot oponthoud bij het productieproces en
mogelijk tot fouten en onjuiste weergave van het
bestand. Zowel Plancommunicatie als Molijn Sales
Support zijn op geen enkele wijze hiervoor
aansprakelijk.
Berlicum, 1-11-2020

>OFF- EN ONLINE ADVERTENTIEBESTANDEN:
Aanleverinstructies ontvangt u na reservering.
>DATA 2021 (onder voorbehoud)
Editie verschijning reserveringdatum
Editie 1 19/02/21
12/01/21
Editie 2 16/04/21
09/03/21
Editie 3 18/06/21
11/05/21
Editie 4 27/08/21
20/07/21
Editie 5 15/10/21
14/09/21
Editie 6 03/12/21
02/11/21

deadline
advertentiebestand
22/01/21
19/03/21
21/05/21
30/07/21
17/09/21
05/11/21

>EXTRA FOCUS ONDERWERPEN IN 2021:
(onder voorbehoud van de redactie)

Editie 1 Inbraakwerendheid – Brandwerendheid Smarthome (toegangscontrole)
Editie 2 Inbraakwerendheid – Brandwerendheid Binnendeuren en kozijnen
Editie 3 Inbraakwerendheid – Brandwerendheid Onderhoud (deur-raam-kozijn-gevel)
Editie 4 Inbraakwerendheid – Brandwerendheid Scharnieren – Inrichting fabriek (machines, software e.d)
Editie 5 Inbraakwerendheid – Brandwerendheid Cilinders – Buitendeuren en kozijnen - Dorpels
Editie 6 Inbraakwerendheid – Brandwerendheid Meerpuntssluitingen - Kunststof gevelelementen
en toevoeging van beurzen die wel doorgaan in 2021.

