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Formule:
Mag1010 is een vaktijdschrift van het Nederlands Normalisatie-instituut NEN, voor iedereen die betrokken is bij
elektrotechnische installaties in de bouw, utiliteit, infrastructuur en industrie.

Doelgroepen:
•	Bouw, utiliteit, zorg en industrie (laag-, middenen hoogspanning)
•	Ontwerpers, adviseurs, installateurs en hun

•	Toeleveranciers, producenten, fabrikanten en
groothandel
• Machine- en apparatenbouwers

opdrachtgevers, eigenaren en beheerders van

• Aandrijf- en besturingstechnici

installaties

• Afdelingen bouw- en woningtoezicht van gemeenten

• Zelf-installerende bedrijven en instellingen
• Inspectiebedrijven en certificerende instellingen

•	Functionarissen in het vakonderwijs en bij
cursusinstellingen

De thema’s:
De volgende onderwerpen worden in Mag1010 behandeld op basis van de actualiteit, of in overleg met u.
✓	De markt: herbestemming, renovatie en
-verduurzaming
✓	Integrale samenwerking tussen alle schakels in
de bouw- en installatieketen
✓	Kwaliteit en betrouwbaarheid op interne en
openbare netten (power quality)

✓	Brandveiligheid van bouwwerken
✓	Bekabeling en connectoren, spannings- en
datadistributie
✓	Schakelen en beveiligen
✓	Bliksem- en overspanningsbeveiliging
✓	Industriële veiligheid: Machine- en Atex-Richtlijnen

✓	Licht in de gebouwde omgeving en infrastructuur

✓	Woning- en gebouwautomatisering, domotica

✓	Zelfregulering van de markt: certificatie, erkenningen,

✓	Industriële en infrastructurele automatisering

kwaliteitsborging

✓	Inspectie, beheer en onderhoud

✓	Meten, monitoring en bijsturing

✓	Testen en meten, instrumenten

✓	Smart grids en decentrale opwekking

✓	Normen en wetgeving m.b.t. alle thema’s

Advertentieformaat:
Bladformaat:

210

x 297 mm (A4)

Aflopend: 	

210

x 297 + 5 mm rondom extra voor a fsnede

Advertentieformaten: (bladspiegel)
1/1 staand:

190

x 268 mm

1/2 staand:

92

x 268 mm

1/2 liggend:

190

x 131 mm

1/4 staand:

92

x 131 mm

1/4 liggend:

190

x

63 mm

Digitaal aanleveren:	
Bij voorkeur uw materiaal digitaal aanleveren in C
 ertified PDF.
Indien u niet over compleet opgemaakt advertentiemateriaal beschikt lossen we dit graag tegen een aantrekkelijke
meerprijs voor u op.

Advertentietarieven:
		
Formaat

Tarief 1x

Tarief 6x

1/1 pagina FC

€ 1995,-

€ 1650,- p.p.

1/2 pagina FC

€ 1300,-

€ 1050,- p.p.

1/4 pagina FC

€

950,-

€ 725,- p.p.

2/1 spread FC

€ 3200,-

Bijsluiter

€ 1750,- (inclusief handling en porto < 20 gram)

Vermelding op leverancierspagina’s

€

595,- voor een heel jaar!

Verschijningsdata 2018:
Editie

Aanleverdatum

1

17 januari

2

21 februari

Verschijningsdatum
6 februari
13 maart

3

4 april

24 april

4

9 mei

29 mei

5

13 juni

6

29 augustus

7

17 oktober

8

21 november

3 juli
18 september
6 november
11 december

Meer informatie:
Wilt u meer weten over de rol die het
vaktijdschrift Mag1010 kan spelen in uw
marketingcommunicatieplanning?

Wij helpen u graag verder
Esmeralda van Milgen, Accountmanager
Tel:

(038) 4 606 384

E-mail: evanmilgen@acquiremedia.nl
Mobiel: (06) 33 20 30 89
Bart van der Wal, Accountmanager
Tel:		

(038) 4 606 384

E-mail: bvanderwal@acquiremedia.nl
Mobiel: (06) 54 31 45 41

Wilt u contact met de redactie van Mag1010?
Harrie Heemskerk, hoofdredacteur
E-mail: HarrieHeemskerk@MetaCom-SBC.com
Mobiel: (06) 45 40 02 17

www.nen.nl/elektrotechniek

