Met MT Rendement
bereikt u
directieleden, managers
en consultants
1. Print
Missie
MT Rendement is een nieuws- en adviesmagazine voor
directieleden, managers en consultants. De insteek is om de
lezer praktische tips bieden om zijn leiderschapskwaliteiten
ten volle te benutten. Zo biedt MT Rendement de lezer
informatie over de actuele wet- en regelgeving die van
belang is voor leidinggevenden en zijn medewerkers, concrete tips voor het verbeteren van de effectiviteit, prestaties,
vaardigheden en inzichten van zowel de manager als zijn
medewerkers en over het aansturen van medewerkers in
het algemeen.

Redactieformule
MT Rendement onderscheidt zich door:
- veel kort nieuws;
- beknopte artikelen met een hoog praktisch gehalte;
- praktische tips voor veelvoorkomende situaties.

In MT Rendement komen onder andere de volgende
onderwerpen aan bod:
- actuele wet- en regelgeving op gebieden zoals
arbeidsrecht, arbo en privacy;
- leiderschap en leiderschapstijlen
- auto van de zaak;
- communiceren en presenteren;
- werven en selecteren;
- gezond en veilig werken;
- beoordelen, coachen en motiveren.

Oplage:
600

Lezersgroepen
MT Rendement richt zich primair op:
- directieleden;
- managers en leidinggevenden;
- consultants.
Meeleesfactor:
3

Bereik vakblad:
1.800

Uitgever
Rendement Uitgeverij B.V.
Postbus 27020
3003 LA Rotterdam
tel. (010) 243 39 33
Frequentie:
Maandelijks
Abonnementsprijs: € 340,96 voor 12 nummers excl. BTW
Losse nummers:
€ 29 excl. BTW
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Neem voor meer informatie contact met ons op via:
010 224 8033 of sales@rendement.nl

www.rendement.nl/mt

MT Rendement

Bewijsnummers
Standaard toezending van maximaal 5 exemplaren. Extra exemplaren verkrijgbaar tegen € 18 per stuk excl. BTW.
Bijsluiter Op aanvraag.
Max. 200 gram A4 formaat.
Toeslagen
Plaatsingstoeslagen worden berekend over de gecontracteerde advertentieprijs:
• Voorkeursplaatsing: 20%
• Advertorial: 30%
Technische gegevens
formaat
1/1 pagina aflopend
1/2 pagina liggend
1/4 pagina staand

breedte
210 mm
185 mm
90 mm

hoogte
297 mm
126 mm
126 mm

(aanleveren met 3 mm afloop en snijtekens)

Papier: 120 grams houtvrij offset.
Aanlevertermijn
Wij ontvangen uw materiaal graag uiterlijk op de aangegeven aanleverdata o.v.v. uw bedrijfsnaam, het vakblad en
editienummer.
Het aanleveradres is traffic@rendement.nl.
Advertentiemateriaal
Certified PDF (conform specificaties Tijdschriften Nederland) is de norm van Rendement voor het aanleveren van digitaal
advertentiemateriaal. Certified PDF is nodig voor een betrouwbare en controleerbare uitwisseling van bestanden tussen adverteerder en uitgever. Bij het wegschrijven naar PDF dienen de afbeeldingen te zijn omgezet naar CMYK met een minimale
resolutie van 300 DPI, maximaal 600 (zonder bijstelfuncties). Bij steunkleur het PMS-nummer vermelden. Rendement zal de
kosten, veroorzaakt door aanlevering van open bestanden of niet-paginagereed materiaal, in rekening brengen. Als richtlijn
geldt hierbij een uurtarief van € 65.

Reserveringsgegevens en verschijningsdata MT Rendement 2020

2020

planning

nummer

reserveringsdatum*

aanlevering materiaal*

verschijning

1

12-dec

16-dec

7-jan

2

16-jan

20-jan

4-feb

3

13-feb

17-feb

3-mrt

4

19-maart

23-mrt

7-apr

5

14-apr

17-apr

8-mei

6

7-mei

11-mei

2-jun

7

18-jun

22-jun

7-jul

8

16-jul

20-jul

4-aug

9

13-aug

17-aug

1-sep

10

17-sep

21-sep

6-okt

11

15-okt

19-okt

3-nov

12

12-nov

16-nov

1-dec

* Reserverings- en aanleverdata 2020 onder voorbehoud.
Annuleringstermijn: 4 weken voor verschijning (contract blijft gehandhaafd).
Neem voor meer informatie contact met ons op via: 010

224 8033 of sales@rendement.nl

www.rendement.nl/mt
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2. Online
2.1. De website

Op het vakportal
Bij de nieuwsberichten
Op de themapagina

Website
Versterk uw promotie door het plaatsen van banners op de website www.rendement.nl/mt. Uw banner wordt geplaatst
op het vakportal, bij nieuwsberichten én bij thema’s gericht op directieleden, managers en consultants. De website heeft
maandelijks gemiddeld 7.500 unieke bezoekers en 8.300 pageviews.

Locatie

Afmetingen (pixels, B x H)

Vakportal

336 x 280

Nieuwsberichtpagina

400x90

Themapagina

830x90

Maximale grootte

Doorlink

Tarief

80 kb

Gewenste URL

€ 495 per 4 weken

De bestanden graag aanleveren als GIF, PNG, JPEG-bestand of HTML5. Andere typen zoals Flash, BMP, PSD en EPS zijn niet
mogelijk. Animaties zijn niet toegestaan.
Aanlevering materiaal
De aanleverdatum van het materiaal is uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van de campagne dan wel verzending van de
nieuwsbrief. Wij ontvangen uw materiaal graag op traffic@rendement.nl o.v.v. uw bedrijfsnaam en het weeknummer.

www.rendement.nl/mt
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2.2. De nieuwsbrief

E-mailnieuwsbrief
Breng uw producten of diensten extra onder de
aandacht met een advertorial in de e-mailnieuwsbrief van Rendement, waarmee u wekelijks 8.800
directieleden, managers en consultants bereikt.
Daarnaast gaat deze nieuwsbrief naar 6.400
digitaal georiënteerde professionals en 5.200
non-profit-bestuurders.
Specificaties advertorial
Koptekst

maximaal 60 tekens inclusief spaties

Tekst

Aaneengesloten 280 tekens
tekst: incl. spaties
Of:

Opsomming 70 tekens
van 4 regels incl. spaties
zonder bullets: per regel

Of:

Opsomming 65 tekens
van 4 regels incl. spaties
met bullets: per regel

Afbeelding

90 x 90 pixels

URL

Gewenste doorlink doorgeven

De afbeelding aanleveren als GIF, PNG of
JPEG-bestand. Andere typen zoals Flash, BMP,
PSD en EPS zijn niet mogelijk. Animaties zijn niet
mogelijk. De titel en tekst kunnen worden aangeleverd in .doc of .docx.
Advertorial positie 1
Tarief

€595 per plaatsing

Plaatsing

bovenin tussen de nieuwsberichten

Advertorial positie 2

Neem voor meer informatie contact met ons op via:
010 224 8033 of sales@rendement.nl

www.rendement.nl/mt

Tarief

€495 per plaatsing

Plaatsing

midden tussen de nieuwsberichten

