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OVER DEAL!
DEAL! is het inkoopvakblad over procurement, purchasing,
sourcing en supply management. Deal! is het enige vakblad
dat zich puur richt op de inkoopmanager. Dit maakt het uniek
in haar soort. Deal! wordt gemaakt in samenwerking met
NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement). Hierdoor ontstaat een bijzonder samenspel tussen de onafhankelijke redactie en de adviescommissie van NEVI. Het resultaat
is een fris inkoopvakblad met een onafhankelijk journalistiek
karakter.
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VERSCHIJNINGSNUMMERS 2017
THEMA
MVO
Arbeidsmarkt
Facilitair
Zorg
Leveranciersmanagement
Maakindustrie

Verschijningsdatum
19 mei 2017
30 juni 2017
22 sept 2017
20 okt 2017
17 nov 2017
22 dec 2017

Reserveren
28 april 2017
09 juni 2017
01 sept. 2017
29 sept 2017
27 okt 2017
01 dec 2017

BEREIK INKOPERS, INKOOPMANAGERS,
INKOOPPROFESSIONALS, FACILITY
MANAGERS, AANBESTEDERS, JONG
INKOOPTALENT, INKOOPSTUDENTEN
BEREIK
Deal! verschijnt 8x per jaar in een oplage van 6.500 exemplaren. Adverteren in Deal! betekent: adverteren op strategisch
niveau. U bent daar waar de beslissing wordt genomen.
Door de unieke positie van Deal! bereikt u uw doelgroep, de
Inkoopmanager. Daarnaast bent u nergens zo verzekerd van
betalende, trouwe lezers als in Deal!

DAAROM: DEAL

Industrie (22,9%)

Hoger management (8%)

• Heeft een ijzersterk bereik onder inkoopmanagers en
-professionals en is het enige vakblad in Nederland
gericht op inkoop.
• Heeft als missie: inkoop in Nederland op een hoger
professioneel niveau brengen en zet hiervoor de
onafhankelijke redactie in.
• Wordt gemaakt in samenwerking met NEVI
(Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement)
• De lezers van Deal! zijn direct betrokken bij inkoopbeslissingen op tactisch en strategisch niveau.
Zij zijn (eind)verantwoordelijk voor inkoop en bevinden
zich in alle branches.

Overheid (17,4%)

Strategisch (37%)

Zorg (12,8%)

Tactisch (37%)

Zakelijke dienstverlening (12,5%)

Operationeel (5%)

Handel en transport (10,1%)

Starters (13%)

EEN DOORDACHTE REDACTIONELE FORMULE
Deal! publiceert over de wetenschap en de praktijk van het
inkoopvak. Voorbeelden van onderwerpen zijn: contractmanagement, duurzaamheid, leveranciersmanagement en methodieken voor strategic sourcing. Vanuit de praktijk behandelt
de redactie verder concrete onderwerpen zoals de inkoop van
energie, IT, zakelijke reizen, wagenparken, catering, kantoorruimte en industriële goederen. Het laatste liefst aan de hand
van heldere praktijkvoorbeelden.

Overige dienstverlening (24,3%)

ONLINE VERSIE DEAL!
Deal! verschijnt als digitaal magazine voordat hij op de
deurmat valt. Zo kunnen inkopers het blad zowel online
als in print lezen. Handig: de online versie is doorzoekbaar.
Naast de lezers ontvangen ook alle adverteerders de digitaal
doorbladerbare versie.

Meer weten?
Bel uw accountmanager:
Madeleine van Vliet
tel. 06-36453891
madeleinevanvliet@vakmedianet.nl

Mediakaart

TARIEVEN

PRINTTARIEVEN
2/1 pagina
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

FULL COLOUR
€ 2.970,-€ 1.650,-€ 1.075,-€ 595,--

VOLUMEKORTING
Bij een jaarcontract met een volume vanaf
3 plaatsingen 5%
6 plaatsingen 10%
8 plaatsingen 15%
TOESLAGEN
Omslagpagina’s: 25%
Commerciële bijlagen: op aanvraag

PERSONEEL

FORMATEN

Bent u op zoek naar inkopers met ambitie?
Ga naar www.inkoopbanen.nl of neem contact
op met Madeleine van Vliet.

BLADSPIEGEL
2/1 pagina 420 x 297 (+ snijtekens + 3mm afloop)
1/1 pagina 210 x 297 (+ snijtekens + 3mm afloop)
ZETSPIEGEL
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

STAAND
192 x 281 mm
92 x 281 mm
92 x 136 mm

Overige mogelijkheden?

LIGGEND
n.v.t.
192 x 136 mm
192 x 64 mm

Bent u benieuwd naar de overige communicatiemogelijkheden
van Deal! Neem contact met ons op, wij helpen u graag!
Bel direct met uw accountmanager, Madeleine van Vliet.
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Meer weten?
Bel uw accountmanager:
Madeleine van Vliet
tel. 06-36453891
madeleinevanvliet@vakmedianet.nl

