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Het uitgangspunt van steilDAK is het creëren van een onafhankelijk en neutraal platform voor de hellende dakenbranche, via welke
informatie kan worden uitgewisseld en besproken. Zodoende wordt de kwaliteit van hellende daken in Nederland bevorderd.
Ook zal het blad een medium zijn om het ontwerpen van gebouwen met hellende daken te bevorderen.
steilDAK stelt zich ten doel op een zo breed mogelijke basis vakinformatie te verspreiden over alle items m.b.t. het hellende dak,
zowel op het gebied van regelgeving en normering, als de technische en praktische invulling hiervan.
steilDAK is een 2-maandelijkse uitgave en zal zo breed mogelijk binnen de hellende dakenbranche GRATIS worden verspreid.
Tevens zal het blad digitaal beschikbaar zijn. De oplage van het magazine is 4.500 exemplaren.
DE DOELGROEPEN
• Dakdekkersbedrijven:
hellende, leien, groen- en rieten daken
• Leveranciers/producenten/groothandels
• Loodgieters/installatiebedrijven

• Architecten
• Aannemers
• Woningbouwverenigingen
• Overigen: zonne-energie/asbest/daglichtsystemen/werving/eigen gebruik
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ADVERTENTIEFORMATEN (breedte x hoogte)
• 1/1 pagina aflopend 210 x 297 mm (+ 3 mm afloop rondom)
• 1/2 pagina staand 86 x 267 mm
• 1/2 pagina liggend 180 x 130 mm
• 1/4 pagina staand 86 x 130 mm
• 1/4 pagina liggend 180 x 61 mm

* prijs per plaatsing

DIGITAAL AANLEVEREN
• Kant en klare advertenties kunnen worden aangeleverd als PDF (hoge resolutie, lettertypes ingesloten),
EPS (lettercontouren aan), JPG of TIF.
• Foto’s en tekst kunnen digitaal worden aangeleverd via e-mail.
• Foto’s met een minimale resolutie van 300 dpi als JPG-, TIF- of EPS-bestand. Tekst in Wordbestand.

WORDT UITGEGEVEN DOOR

UITGEVER Palmyra Lindeman
HOOFDREDACTIE Edwin Fagel • 072-5470309 • edwin@lumail.nl
ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Jan Suijk • 072-5400335 • 06-19639875 • jan@lumail.nl
VORMGEVING Sandra Remiëns • www.alasandra.nl • dtp@lumail.nl
VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 6 x per jaar
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