Advertentie tarieven 2021
inNOVE magazine
Vakblad voor de brandstofhandel in transitie

NOVE Advertentietarieven 2020

Geachte relatie,
Dit document bevat informatie over het kwartaal magazine van NOVE (Nederlandse Organisatie voor de
Energiebranche), vakblad voor de brandstofhandel in transitie.
Het blad wordt verspreid onder leden van NOVE, beleidsmakers en bedrijven die toeleveren aan de
brandstofhandel.
NOVE verenigt de bedrijven, van klein tot groot, die actief zijn in alle onderdelen van de handel en leveren van
vloeibare en gasvormige (bio-) brandstoffen en smeermiddelen op land en water. NOVE-leden zijn goed voor
de distributie en verkoop van het ruim 50% van alle brandstoffen in Nederland. Meer informatie over de feiten
en cijfers over onze leden leest u verder op in het document.
Daarnaast vindt u de advertentie mogelijkheden inclusief de tarieven en de technische specificaties terug in het
document.

Mocht u nog vragen hebben, schroom niet om contact met ons op de nemen.

Met vriendelijke groet,
Redactie inNOVE magazine

Contactgegevens NOVE
Kosterijland 15,
3981 AJ Bunnik
info@nove.nl
085 40 14 750
www.nove.nl

NOVE is al meer dan 100 jaar de brancheorganisatie voor onafhankelijke bedrijven die actief zijn in de handel, opslag, transport en verkoop van
brandstoffen, alternatieve energiedragers en smeermiddelen, zowel op het land als op het water.
NOVE was founded in 1907 as the Dutch association for independent fuel suppliers on land and water.
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NOVE in cijfers en feiten
NOVE is opgericht in 1907. NOVE behartigt de belangen van zelfstandige brandstofhandelaren. Zij zijn actief in
handel, transport, opslag en verkoop van vloeibare en gasvormige (fossiele en bio-) brandstoffen en
smeermiddelen. Wij onderscheiden zes deelmarkt.

Deelmarkten
Handel & Retail – Levering via ruim 1.400
tankstations en aan ‘homebase’ installaties
bij/van bijvoorbeeld agrarische-, bouw- en
transportbedrijven
Opslag, Transport en Groothandel –
Groothandelsactiviteiten inclusief opslag en
transport voor de brandstofhandel op het
land
Binnenvaart en visserij – Bunkering van
brandstoffen en smeermiddelen aan de
binnenvaart en visserij
Zeevaart – Bunkering van brandstoffen en
smeermiddelen aan de internationale
zeevaart
Smeermiddelen – Deze productgroep is
een bijproduct van de brandstofleverancier
Gas – Levering van gassen zoals Autogas
(LPG), Propaan, Butaan, CNG, LNG en
Waterstof en de bio varianten hiervan

-

-

-

-

-

Cijfers
-

-

Spreekbuis

-

NOVE overlegt actief over tientallen dossiers
met Europese, landelijke en lokale overheden,
zoals:

-

-

Europees Parlement
Europese Commissie
Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat
Ministerie van Financiën
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Ministerie van Economische Zaken
Domeinen
Omgevingsdiensten zoals DCMR, OZHZ

-

-

-

Van de onafhankelijke brandstofhandelaren in
Nederland is 80% aangesloten bij NOVE
NOVE heeft ongeveer 150 leden met
daaronder weer diverse werkmaatschappijen:
80% van het aantal leden is actief op ‘het land’,
20% op ‘het water’
Van de 4.200 tankstations in Nederland zijn er
1.400 van NOVE-leden
Deze hebben ongeveer 6.000 betaalterminals,
bemand en onbemand
Van de 35 brandstofdepots zijn er 30 van
NOVE-leden, met een opslagcapaciteit van een
half miljard m3
Van de 14 miljard liter brandstof voor het
wegverkeer komt 40% van NOVE-leden
Van de 1.000 brandstoftankwagens in
Nederland is 80% van NOVE-leden of rijdt
hiervoor
Van de 12 miljoen ton bunkerbrandstof die
zeeschepen in Nederland bunkeren, komt 6
miljoen ton van NOVE-leden
Van de circa 90 bunkerboten (binnenvaart) zijn
er 80 van NOVE-leden
Van de 25 bunkerwinkelschepen zijn er 20 van
NOVE-leden
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brandstoffen, alternatieve energiedragers en smeermiddelen, zowel op het land als op het water.
NOVE was founded in 1907 as the Dutch association for independent fuel suppliers on land and water.
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Advertentietarieven inNOVE magazine 2021
(Brutoprijzen in euro’s, exclusief BTW) 1 januari 2021 – 31 december 2021

Formaat
Zetspiegel
Advertentie
(bxh in mm)
Binnenpagina’s*
1/1 pagina
185 x 250
1/2 pagina
185 x 122,5
* Speciale wensen zijn bespreekbaar

Prijs
Eenmalige plaatsing

Prijs per nummer
(incl jaargang korting)

€ 1.337,€ 775,-

€ 1.136,€ 658,-

Publicatieschema inNOVE magazine in 2021
Editie

Deadline advertenties

Verschijnt

Nr. 1 – 2021

5 februari 2021

Week 11

Nr. 2 – 2021

20 april 2021

Week 24

Nr. 3 – 2021

30 juli 2021

Week 37

Nr. 4 – 2021

29 oktober 2021

Week 50

NOVE is al meer dan 100 jaar de brancheorganisatie voor onafhankelijke bedrijven die actief zijn in de handel, opslag, transport en verkoop van
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Advertentie specificaties grafisch
Oplage

800 exemplaren, 4x per jaar

Kortingen

Bij plaatsing voor de complete jaargang 15% korting (zie
Advertentietarieven)
NOVE hanteert geen bureaukorting

Kleur

Advertentietarieven zijn voor zwart-wit en full colour gelijk

Uitbesteden productie

U kunt de creatieve productie en technische realisatie van de advertenties
ook via de NOVE uitbesteden. Wij informeren u hier graag over. Meerwerk
en daarbij behorende kosten in overleg

Technische specificaties advertenties inNOVE magazine
Bestand

Digitaal: Certified PDF (300 dpi) met snijtekens en 3 mm afloop
Profiel: ISO Coated V2 (ECI)

Open documenten

Incl. opmaak, beeld en fonts, liefst lettercontouren in InDesign

Logo’s/illustraties

Full-color Adobe Illustrator EPS vector-bestanden
Gebruikte fonts omzetten naar lettercontouren

Beelden

Full-color Adobe Photoshop EPS, TIFF of JPG bestanden resolutie: 300 dpi

Bladspiegel

215 x 280 mm

Zetspiegel

1/1 pagina
1/2 pagina

Aanleveradres

info@nove.nl

185 x 250 mm
185 x 122,5 mm
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Bevestiging advertentiereservering inNOVE magazine
Wij bevestigen hiermee advertentieruimte te reserveren in inNOVE magazine, op onderstaande basis. De
overige van toepassing zijnde tarieven en condities zijn ons bekend.
Binnenpagina’s
 Een 1/1 pagina fullcolour voor het tarief per plaatsing van € 1.136,- excl. BTW in alle vier edities van
2021.
 Een 1/1 pagina fullcolour voor het tarief per plaatsing van € 1.337,- excl. BTW in editie nummer: ……
2021.
 Een ½ pagina fullcolour voor het tarief per plaatsing van € 658,- excl. BTW in alle vier edities van
2021.
 Een ½ pagina fullcolour voor het tarief per plaatsing van € 775,- excl. BTW in editie nummer: ……
2021.

Contactgegevens
Naam bedrijf

____________________________________________________________

Naam contactpersoon

____________________________________________________________

Telefoonnummer

________________________________

E-mailadres

____________________________________________________________

Handtekening

____________________________________________________________

Plaats ___________________

Gelieve dit formulier ingevuld, ondertekend en gescand (jpg of pdf) te mailen naar info@nove.nl

Neem vrijblijvend contact op met NOVE voor alle mogelijkheden.
Bel naar 085 40 14 750 of stuur een e-mail naar info@nove.nl

NOVE is al meer dan 100 jaar de brancheorganisatie voor onafhankelijke bedrijven die actief zijn in de handel, opslag, transport en verkoop van
brandstoffen, alternatieve energiedragers en smeermiddelen, zowel op het land als op het water.
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