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HET ÉNIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

Hierbij presenteren wij u de nieuwe media-informatie over het enige objectieve vakblad voor de dakenbranche Roofs. Roofs is een
uitgave van Lindeman Uitgevers bv te Heerhugowaard, uitgever van specialistische vakbladen. Roofs is een vakblad, dat zijn inhoud
exclusief afstemt op de ontwikkelingen en technieken in het vakgebied daken en daarmee toonaangevend is in de dakenbranche.
De redactie heeft zich tot taak gesteld vakgerichte informatie ter kennis te brengen aan een brede lezerskring, die beroepshalve
is betrokken bij besluitvorming, ontwerp of andere werkzaamheden met betrekking tot het dak.
Roofs weet zich omgeven door een keur van specialisten die binnen gezaghebbende organisaties en toonaangevende bedrijven,
de ontwikkelingen van de dakenbranche nauwgezet volgen en mede richting geven.
DOELGROEP EN OPLAGEGEGEVENS
Roofs wordt maandelijks verspreid in een oplage van
± 7.500 exemplaren onder de volgende doelgroepen:
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 annemers
A
Architecten
Beleggings- & pensioenfondsen, banken
& projectontwikkelaars
Dakdekkersbedrijven
Gemeente bouw- & woningtoezicht incl. brandweer
Ingenieurs-, techn. ontwerp- & adviesbureaus
Loodgieters- c.q. installatie-bedrijven
Ministeries & voorlichtingsinstituten
Onderwijs en overige
Gebouwbeheerders
Toeleveringsbedrijven voor de branche
Woningbouwverenigingen
Werving, eigen gebruik

ZETSPIEGEL ADVERTENTIES (breedte x hoogte)
1/1 pag. 230 x 300 mm + 3 mm (aflopend)
1/2 pag. 94 x 265 mm (staand)
1/2 pag. 195 x 129 mm (liggend)
1/4 pag. 94 x 129 mm (staand)
1/4 pag. 195 x 62 mm (liggend)

VERSCHIJNINGSDATA 2020
3 januari
4 februari
3 maart
7 april
8 mei
2 juni
7 juli
4 augustus
8 september
6 oktober
3 november
8 december

ADVERTENTIETARIEVEN
Formaten

1x

6x*

12x*

1/1 pagina

2.750

2.500

2.250

1/2 pagina

1.450

1.350

1.250

1/4 pagina

800

750

700

* Prijs per plaatsing

DIGITAAL AANLEVEREN
• Kant en klare advertenties kunnen worden aangeleverd als PDF (hoge
resolutie, lettertypes ingesloten), EPS (met lettercontouren), JPG, 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
Lindeman Uitgevers bv
Middenwaard 129e
1703 SC Heerhugowaard
072-54 00 335 • info@lumail.nl
www.roofs.nl
UITGEVER Palmyra Lindeman
HOOFDREDACTIE Edwin Fagel • 072-5470309 • edwin@lumail.nl
ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Jan Suijk • 06-19639875 • jan@lumail.nl
VORMGEVING Alasandra, Sandra Remiëns • dtp@lumail.nl
VERSCHIJNINGSFREQUENTIE 12 x per jaar
OPLAGE 7.500 exemplaren

