print & online

Mediadata 2019
Effectief communiceren
in de Maakindustrie

Lezersprofiel

Vraag&Aanbod is
de enige journalistieke informatiebron
die alle sectoren in de Belgische maakindustrie al meer dan 50 jaar in beeld
brengt en bereikt. Van metaal, kunststoffen tot hout en machinebouw.
Vraag&Aanbod staat naast de ondernemer en haar
medewerkers met praktische, to-the-point informatie die hen informeert, helpt en met elkaar in contact
brengt. Met nieuws en rubrieken als bedrijfsreportages
wordt de lezer geïnformeerd over relevante initiatieven, (technologische) ontwikkelingen, vraagstukken
en samenwerkingen binnen deze dynamische sector.
Via print, nieuwsbrieven en website in België.

Lezersprofiel

94%
MAN

50%
Directeur/
Eigenaar/
Bedrijfsleider

45%
Jonger dan
50 jaar

13%
Inkoper/
Projectmanager

Dit alles maakt Vraag&Aanbod al jaren tot een volwaardig, multimediale communicatiepartner die graag met
u meedenkt in al uw communicatie-vraagstukken. Met
de communicatiemogelijkheden zoals beschreven in
deze brochure tot een strategisch marketingadvies en
realisatie op maat.

Vraag uw accountmanager om advies.

19%
MBO
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56%
HBO/HBO+

Bedrijfsgrootte en branches

Branches

28%

Toelevering industrie

10%

12%

Vervaardiging
metaalproducten en
gereedschappen

Bedrijfsgrootte

Machine
apparatenbouw

9%

9%

Vervaardiging van
elektrische apparaten en
instrumenten

Bouw/Hout

5%

5%

Groothandel in
machines, apparaten
en toebehoren
voor industrie

Groothandel in metalen

1

13%

2-4

10%

5-9

12%

10-19

13%

20-49

10%

50-99

12%

+

100-199

5%

Kunststof en
rubber vervaardiging

17%

9%

>200

21%

Anders

+
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Bereik & Leesgedrag

Bereik

7.500
Oplage Vakkrant

x 3,3

Collega’s lezen
de krant
(meeleesfactor)

24.750

BEREIK PRINT

Met Vraag&Aanbod bereikt u
meer dan 20.000 beslissers
van alle sectoren in de
maakindustrie. De krant,
website en emailnieuwsbrieven
bieden u vele crossmediale
contactmogelijkheden.

Leesgedrag

91%

57%

Leest de krant
intensief

4 Mediadata

van de lezers vindt
de verhouding
redactionele inhoud /
advertenties prima

2019

62%

van de lezers gebruikt
Vraag&Aanbod als
informatiebron voor
nieuwe producten en
diensten

Verschijningskalender

Vraag&Aanbod 2019
Editie

Verschijning

Thema’s in Vraag&Aanbod

1

18 januari

CNC Bewerking/Verspaning/Frezen

2

1 februari

Robotisering/Automatisering

3

22 februari

Plaatbewerking/Buigtechniek

4

8 maart

Lasersnijden

5

29 maart

Automation & Engineering

6

19 april

Machinebouw

7

10 mei

Oppervlaktetechniek

8

31 mei

Lassen/Snijden/Verspanen

9

21 juni

Machineveiligheid

10

6 september

Machinebouw

11

20 september Aandrijven en Besturen

12

11 oktober

Kunststoffen

13

25 oktober

Plaatbewerking

14

15 november

Lassen/Lasrook/Afzuigingen

15

29 november

Precisietechnologie

Beursthema’s


Voorbeschouwing Indumation Kortrijk (6-8 februari)



Voorbeschouwing Machineering Brussel (27-29 maart)/
Maintenance Antwerpen (27-28 maart)



Hannover Messe (1-5 april)/Maintenance NEXT Rotterdam (9-11 april)



Eurofinish/Materials Leuven (15-16 mei)/
Advanced Engineering Gent (16-17 mei)



Gifa/Metec/Newscast/Thermproces Düsseldorf (25-29 juni)



EMO Hannover/Matexpo Kortijk (11-15 september)



ABISS Kortrijk (3 oktober)



A&A Düsseldorf (5-8 november)/K Messe Düsseldorf (16-23 oktober)



Blechexpo/Schweisstec Stuttgart (5-9 november)/
Prototyping Kortrijk (6-7 november)



Welding Week Antwerpen (19-21 november)



Bedrijvencontactdagen Kortrijk (4-5 december)

Mediadata
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Tarieven print

Tarieven print
Advertentieformaten print
1/16
Staand

1/16
Liggend

1/8
Liggend

1/8
Staand

1/4
Liggend

1/4
Staand

1/2
Liggend

1/2
Staand

1/1
Staand

2/1
Liggend

65
92

132
44

266
44

132
92

266
92

132
189

266
189

132
382

266
382

550
382

Breedte
Hoogte

Voorpagina Vraag&Aanbod
per plaatsing – minimaal 6x
1 vak
2 vakken liggend
2 vakken staand
4 vakken

50 x 40 mm
104 x 40 mm
50 x 84 mm
104 x 84 mm

€ 225,€ 395,€ 395,€ 750,-

Redactiepagina
b x h in mm
Strook
Paal

266 x 50
50 x 348

LIGGEND
2/1

Tarieven
Formaat

1x plaatsing

1/16 pagina
1/8 pagina
1/4 pagina
1/2 pagina
1/1 pagina
2/1 pagina

€
€
€
€
€
€

225,325,550,995,1.850,2.950,-

STAAND
1/16

Bijsluiter/insteker

Marketing diensten

op aanvraag

op aanvraag
STAAND
1/1

STAAND
1/2

STAAND
1/4

Redactionele aandacht in combinatie
met een advertentie
2/1 pagina = 1/1 redactie en 1/1 advertentie
1/1 pagina = 1/2 redactie en 1/2 advertentie

LIGGEND

€ 3.350,€ 2.100,-

1/4

LIGGEND
1/16

LIGGEND

Specificaties advertentiemateriaal:
Certified Pdf-bestand

1/2

STAAND
1/8

LIGGEND
1/8
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Online

VraagenAanbod.be
De ontmoetingsplaats voor ondernemers
die goed geïnformeerd willen zijn en zaken
willen doen.

1.500

3.700

Sessies
per maand

Pageviews
per maand

Meest bezochte
content:

3.100

Branchenieuws,
faillissementen in
de maakindustrie
en marktprijzen

Nieuwsbrief abonnees
1x per week laatste branchenieuws

Zie Pagina 9 >

Site bezoekers naar grootte bedrijf
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Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven
Ruim 3.100 professionals ontvangen
1x per week het laatste branchenieuws.
De online kanalen bieden u een breed scala aan contact-
mogelijkheden om uw boodschap te communiceren.
Van display advertising tot partner mailingen.

Nieuwsbrief abonnees profiel
naar functie

40%

Directeur/Eigenaar

naar bedrijfstype

27%

18%

Metaal
Industrie

13%

Machine
industrie

Overig

10%

12%

10%

Engineer/
Constructeur
Productie
manager

Docent

Werkvoorbereider

8 Mediadata

Hout- en
bouwindustrie

Sales manager/
Medewerker

Bedrijfsleider

Inkoop

8%

Zakelijke
dienstverlening

5%

Elektrotechnische
industrie

6%
4%
2%

4%
2%
2%

2%
1%

1%
1%
2019

3%

Marketing manager/
medewerker

Rubber en kunststoftechnologie

Technische dienst
Projectmanager/
engineer

Student

Logistiek/opslag

29%
Anders

Advertentie mogelijkheden en specificaties website en nieuwsbrieven

Specificaties website

Leaderboard

Large
rectangle

Leaderboard:

Full banner

Formaat: 728 x 90 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png
(resolutie max 72 dpi)

Formaat: 468 x 60 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png
(resolutie max 72 dpi)

Large rectangle
Formaat: 336 x 280 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg,
png (resolutie max 72 dpi)

Full banner

Specificaties nieuwsbrief

Full banner

Beeld
Advertorial

Tekst
Advertorial

Full banner

Beeldadvertorial

Formaat: 468 x 60 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png 		
(resolutie max 72 dpi)

Formaat: 135 x 200 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif (non-animated),
jpg, png (geen swf-formaat mogelijk)

Tekstadvertorial

Partnermailing

Beeld: 75 x 75 pixels
Bestandsgrootte: max. 50 KB
Koptekst: max. 45 karakters
Bericht: max. 200 karakters
(incl. spaties)
Tekst: in Word aanleveren
Link: url waar item naartoe
moet verwijzen

Formaat header: 748 x 40-100 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 Kb
Tekst bedrijfsinformatie: in Word
aanleveren (NAW, url, e-mailadres)
Afbeelding: max. 150 KB
Bestandsformaten: jpg, gif (non-anim.)
Link: url voor de link in de mailing
Kleurcodes: RGB

Tarieven online
Website

Nieuwsbrief

Leaderboard

€ 595,- per maand

Full Banner

€ 250,- per keer

Large Rectangle

€ 550,- per maand

Advertorial

€ 250,- per keer

Full Banner

€ 295,- per maand

Tekstadvertorial

€ 250,- per keer

Rich Media Banner

op aanvraag

Partnermailing

€ 1.495,- per mailing

Minisite

€ 375,- per maand

Footer Leaderbord

€ 1.050,- per maand

Mediadata
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Online en Content Marketing Diensten en Rich Media Campagnes

Online marketing diensten
Wij kennen uw doelgroep en helpen u om uw doelgroep te bereiken. …en dat doen
wij door het inzetten van een multi-channel online marketing strategie. Wilt u beter
vindbaar zijn met uw website? Ziet u ook uw concurrent elke keer bovenaan staan
met uw diensten / producten? Komen er bijna geen contactaanvragen via de website
binnen? Wij helpen u met onze expertise en diensten!

Website optimizer
(SEO en conversies)

Online advertising

Om goed vindbaar te zijn in Google en andere

Wilt u vandaag nog vindbaar zijn voor uw (nieuwe)

zoekmachines is het van essentieel belang dat uw

klanten? Dan is het inzetten van Online Advertising

website geoptimaliseerd is. Het pakket Website

wat u moet doen! Wij bepalen samen met u waar

Optimizer maakt uw website beter vindbaar en zorgt

uw doelgroep zich bevindt, hoe men zoekt en wat u

door (her)inrichting voor meer leads en/of verkopen.

onderscheidt van uw concullega. Dit is de basis van de
inrichting van uw online campagne. U kunt adverteren
op diverse online kanalen: Google Ads, Facebook, Twitter,

Het pakket bestaat o.a. uit:

LinkedIn, Instagram, Bing, etc..



Indept Website Analyse (SEO)



Plan van aanpak met planning



Optimaliseren van content op vastgestelde

Het pakket bestaat o.a. uit:

thema’s / belangrijkste zoekwoorden



Intake gesprek met onze online marketeer

SEO onderdelen optimaliseren



Doelgroep bepalen

(Headings, links, urls, redirects, etc..)



Zoekwoord Analyse



Implementatie van Google Analytics



Setup campagne(s)



Implementatie van Google Tag Manager



Contentcreatie advertenties



Inrichten Google Search Console



Inrichten Google Analytics



Maandelijkse rapportage op de vastgestelde KPI’s



Monitoren, bijsturen en optimaliseren 		 campagne(s)



Begeleiding en sturing door een dedicated



Maandelijkse rapportage op Key Performance



Online Marketeer

Indicators

Tarieven

Tarieven

Projectmanagement

€ 450,- eenmalig

Setup fee		

€ 525,- eenmalig

Beheer		

€ 300,- per maand*

Ondersteuning		

€ 225,-* per maand

			
* minimaal 12 maanden, daarna 3 maanden opzegtermijn

10 Mediadata
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(3 uur per maand)

* excl. Adspend, minimaal 3 maanden, daarna 3 maanden opzegtermijn

Content marketing diensten

Rich Media Campagnes

Goede content informeert en inspireert. Wij helpen

Dit zijn online reclamecampagnes die door visuele

u graag relevante content op het juiste moment en

effecten, bijzondere formaten en het gebruik van

de juiste manier bij uw doelgroep aan te bieden.

video en audio meer opvallen dan reguliere banners.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga in gesprek met
uw media adviseur voor een vrijblijvend advies.
MYbusinessmedia is Google Partner. Dit betekent
dat wij de certificeringsexamens voor Googleadvertenties hebben doorstaan en op de hoogte
zijn van de nieuwste productkennis.

Minisite op sterke portals +
remarketing

Tarieven

Bereik uw potentiele klanten op één van onze

Website Restyling

websites / portals. Breng uw product, dienst

Nieuwe look voor uw bestaande website, conform de laatste eisen

v.a. € 1.995,- eenmalig

en/of merk onder de aandacht via een aparte
webpagina op onze portal in combinatie met een

Contentmarketing

remarketing bannercampagne.

Plaats uw artikel of whitepaper op één van onze portals

Gebruik de linkkracht van de portal voor betere

voor extra aandacht.

€ 450,- p.st. per jaar

vindbaarheid van uw website.
€ 225,-* per maand

A/B testing		
Het pakket bestaat o.a. uit:

Verhoog uw conversies door testen en aanpassen



Minisite op onze portal(s)

van uw website door onze conversion specialisten.



Vermelding in de bedrijvengids



Remarketing met banners, gegarandeerd

Conversion+ page

250.000 vertoningen / 1.250 clicks per jaar

Uw event, product en/of dienst wordt op een expliciete

Gegarandeerd: 250.000 vertoningen /

conversiepagina geplaatst en via Google Ads aangejaagd.



€ 400,-* per maand

1250 clicks per jaar!


Maandelijkse rapportage Key Performance

Google Shopping

Indicators

Méér verkoop online door Google Shopping.

€ 225,-* per maand

€ 150,-* per maand

Remarketing		

Google / Facebook / LinkedIn remarketing.

Tarieven
Setup fee

€ 425,- eenmalig

Beheer

€ 425,- per maand*

* minimaal 3 maanden, daarna 1 maand opzegtermijn

D.A.P. (Data Analyse Pakket)

€ 300,-* per maand

Weten welke bedrijven uw website bezoeken
om leadlijsten te creëren voor uw sales.

Video Advertising

€ 150,-* per maand

Promoot uw bedrijf via Youtube Marketing.		

		

					
*minimaal 3 maanden, daarna 1 maand opzegtermijn
Mediadata
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Maakindustrie Nederland en
Duitsland (Noordrijn-Westfalen)

Aanleveren

Vraag&Aanbod Nederland bereikt al 120 jaar meer dan

Materiaal aanleveren

50.000 beslissers in de maakindustrie in Nederland

Aanleveren van advertentiemateriaal voor zowel

(verschijning 47x, oplage 15.500)

print als online: Via orders@vraagenaanbod.nl
en +31 (0)570 - 504 356

Uitgave Holland Zulieferland is gericht op directeur/
eigenaren in de maakindustrie in Noordrijn-Westfalen.

Leveringsvoorwaarden

(Verschijnt 1x; oplage 8.500)

Afwijkingen van de standaardformaten en
aanleverspecificaties zoals beschreven op deze

Uw media adviseur vertelt u graag meer over de

pagina zorgen voor extra werk, risico’s en kosten die

multimediale communicatiemogelijkheden die deze

voor rekening komen van de opdrachtgever.

uitgaven bieden.

Vragen over het aanleveren?
Bel of mail naar:
T: +31 (0)570-504 356
E: orders@vraagenaanbod.nl
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KRACHT & PRACHT

13 oktober 2017 • #41 • www.vraagenaanbod.nl

SLIM hulpmiddel om in– en
uit de auto te stappen
Rolf Elling

Mooie producten voor interessante projecten De trots van de Industrie

‘In mijn optiek vullen
QRM en lean elkaar
gewoon prima aan’
pagina 6

Met gemak de auto in UITGELICHT
en uit
KRACHT EN PRACHT
MET GEMAK
DE AUTO
IN EN UIT

pagina 17

pagina 9

Deutschland / Niederlande

Een nieuwe heup en de revalidatie na
de plaatsing hiervan gecombineerd met
het auto willen blijven rijden, waren de aanleiding
voor het bedenken van een slim hulpmiddel om
gemakkelijk uit en in de auto te stappen. Gerard de
Krieger, directeur-eigenaar van Smit
Technisch Plastic Spuitgietwerk
wilde na zijn operatie zich weer snel
kunnen verplaatsen. En dan het liefst met de auto.
‘Maar het in- en uitstappen was niet echt gemakkelijk. Daar moet ik toch wat voor verzinnen,
dacht ik.’

Holland Zulieferland

De Krieger begon aan een creatief proces. Hierbij
schoten allerlei toepassingen door zijn hoofd om
uiteindelijk de Easy-Exit-Grip te ontwikkelen.
‘Het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Het is een met
kunststof omgoten metalen staaf in de vorm van
een flauwe ‘L’. Het uiteinde, de korte kant, steek
je in de vierkante deursluiting van de vaste stijl bij
de autodeur. Hiermee creëer je een stevig steunpunt om zowel in- als uit de auto te stappen. De
Easy-Exit-Grip wordt geplaatst in de deursluiting
van het portier van de auto, waarmee de gebruiker
een stevige steun heeft om zowel in als uit de auto

VEILIG EN
GEZOND DE
WERKVLOER OP

pagina 12

pagina 18

MIDDEN
IN DE
MAAK

te stappen.’ De Krieger richtte hiervoor een nieuwe
bv op, Elefast. In de Benelux zijn er in korte tijd al
enkele tienduizenden van verkocht. Binnenkort
wordt dit slimme, innovatieve tooltje in maar liefst
54 landen geïntroduceerd.
Gerard de Krieger is directeur-eigenaar van Smit
Technisch Plastic Spuitgietwerk in Tiel. Het bedrijf
telt 30 medewerkers en realiseert een jaaromzet
van circa 5 miljoen euro. Daarnaast heeft hij Elefast
bv opgericht voor slimme innovatieve producten.
www.elefast.nl

KP wk41.indd 9

10-10-17 09:55
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Sibelco treft asbestdelen
aan in productielijn voor
Eurogrit straalmiddel
Yvonne Bosch, Gerard ten Bulte & Rolf
Elling

DORDRECHT • Honderden locaties
in Nederland zijn besmet met asbestvezels type chrysotiel (ook
wel ’witte asbest’ genoemd). Dit is
veroorzaakt door het stralen met
Eurogrit straalmiddel smeltslak
(aluminium silicaat) van Sibelco
in Dordrecht. Sibelco heeft vorige week vrijdag zelf asbestdelen
in zijn productielijn voor Eurogrit
straalmiddel aangetroffen.

Vakcentrum Maakindustrie
biedt praktijkonderwijs aan P3

27

6 juli 2018
121e jaargang

Stralen gestaakt

Volgens Sibelco gaat het om geringe hoeveelheden asbestvezels van het
type chrysotiel (ook wel ’witte asbest’
genoemd). Sibelco heeft daarop direct
alle Nederlandse afnemers ingelicht
Exclusief interview
en het SZW (het vroegere arbeidsinIneke Dezentjé: P12
spectie). Volgens de Inspectie SZW
is straalmiddel in Nederland aan 140
bedrijven geleverd. Het probleem is
echter vele malen groter dan het getal
140 suggereert, blijkt uit een gesprek
met Robert Moens, woordvoerder
Het stralen aan de Willemsbrug ligt stil door de aanwezigheid van witte asbest in het straalmiddel. (foto: Frank de Roo)
namens Tata Steel. ‘Bijna alle bedrijven die met het straalmiddel werken,
doen dat op meerdere locaties. Het
advertenties
probleem is dus vele malen groter
dan die honderd bedrijven. Het gaat
om een veelvoud aan locaties’, aldus
Moens. (zie kader Tata Steel)

Sibelco

‘Het asbest is door een medewerker van ons aangetroffen. Deze zag
tijdens het productieproces een verdachte stof tussen
de grondstoff
MILJOEN
EUROen
en meldde ditVOOR
direct. MKB
We hebben
P4 de
stof bemonsterd waaruit snel bleek
dat het om wit asbest ging’, vertelt
Arnoud Bex, woordvoerder namens
Sibelco.
Daarna heeft het bedrijf nog meer
monsters laten trekken uit het Eurostraalmiddel. Daaruit bleek dat SAMEN
Deutschlandtag ingrit
Utrecht.
de aangetroffen hoeveelheden lager STERKER
zijn dan de maximale aanvaardbare OP DRIE
concentratie van 100 mg/kg droge VLAKKEN
stof die wordt genoemd in het Pro- P5
ductenbesluit asbest.

Voor al uw:

200

Geperforeerd, gaas of strekmetaal?
Wij hebben het altijd op voorraad!

Allgemeine Geschäftsbedingungen

T
E
I

Lees verder op pagina 13

+31 (0)75 68 18 200
info@kabelzaandam.nl
www.kabelzaandam.nl

advertenties

Welches nationale Recht findet Anwendung? eventuelle Streitigkeiten gewählt werden?
Diese Frage kann akut und knifflig werden, Donata Lex ist Juristin bei der Deutsch-Niewenn grenzüberschreitend Handel getrieben derländischen Handelskammer (DNHK) en
wird und Verträge abgeschlossen werden. gibt Antwort auf zahlreiche Fragen.
Welches Vertragsverhältnis findet Anwenundgasten,
welcher
Gerichtsstand
für Fortsetzung auf Seite 14
Impressie van het jaarlijkse Sommerfest van de DNHK met dung
circa 700
gehouden
op de SSkann
Rotterdam.

‘Halten Sie sich bei allen
geschäftlichen Kontakten
an Ihre Versprechen’
DNHK groeit maar door
19

CAIS vrijdragende
schuifpoortonderdelen
2
wielblokken
+ 6m rails

€ 315,ex.

Simulationssoftware für deutsche Autos

Ein niederländisches
Unternehmen erobert den
deutschen Markt: Die neue
Het gaat goed met de Duits-Nederlandse
Handelskamer, DNHK.
Simulationssoftware von
Firmen aus praktisch allen Sektoren waren
Tijdens
het jaarlijkse Sommerfest, TriboForm,
zomerfeest,
aan boord van de
einem Startup
zugegen auf dem zweiten Deutschlandtag
in
der Universityvan
of Twente,
Utrecht. Dort ließen sich ungefähr 800
SS Rotterdam, het voormalig vlaggenschip
de Holland-Amerika
ist bei Automarken wie
niederländische Unternehmer über viele
Lijn, liet directeur Günter Gülker weten
dat hij verwacht dat het
Mercedes-Benz bereits im
Aspekte geschäftlicher Beziehungen mit den
de 1.500
aantikken.
Einsatz.
Um das zal
immense
Nachbarn im Osten informieren. ledental, nu ruim 1.400, eind dit jaar
Wachstum besser zu
Anni Friesinger, die als ehemalige
meistern, werden deutsche
Eisschnellläuferin zur Weltspitze zählte,
Arbeitskräfte
dieDNHK is in vier steden in Neteilte mit dem Fachpublikum ihre Vijf
eigenen
jaar geleden telde de organilandse bedrijven nog
veel kansen gesucht,
in
De
diese Erfolgsgeschichte
mit en Duitsland gevestigd. Op
Erfahrungen als Unternehmensgründerin
satie amper 900 leden. ‘Het gaat
derland
Duitsland, dus de verwachting
is dat
schreiben
sollen. het hoofdkantoor in Den Haag werin den Niederlanden und in Deutschland.
dus goed met de betrekkingen tushet exportvolume nog
zeker verder

€ 2.750,ALL IN

Rolf Elling

ZETWERK

Karmetal
Craft 220 DM

1000 ton x 8000 mm

Incl. transport,
installatie,
én 5 bandzagen

Tel: 038-3855373
www.breman-machinery.nl

Bel 074 255 82 82

LAS- & OPSPANTAFELS
40% tijdsbesparing bewezen!
Promofolder & Online Catalogus
www.welda.be
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sen Nederland en Duitsland’, aldus
Gülker. ‘Bovendien zien we dat de
export in 2017 met bijna 10 procent
is toegenomen. In 2017 steeg de export van producten naar Duitsland
vergeleken met het jaar ervoor in totaal met 9,1 procent naar 91,4 miljard
euro. De goederenstromen tussen de
beide landen werden in hun geheel
intensiever, ook de totale waarde van
de handel liet namelijk het afgelopen
jaar een groei van 9,2 procent zien en
kwam daarmee uit op 177,3 miljard
euro. En er liggen voor de Neder-

zal groeien.’

Nieuw in het bestuur

Tijdens de jaarvergadering, voorafgaand aan de twaalfde editie van
het zomerfeest, zijn vier nieuwe bestuursleden toegetreden. Dit zijn
Arnd Köfler, directeur productie bij
ThyssenKrupp, Karen van den Boom,
managing director van Sixt autoverhuurbedrijf Benelux, Niels Kowollik,
managing director Mercedes-Benz
Cars Nederland en Hans Winters,
CEO Siemens
Nederland.
Fabrikant
van

‘Het gaat heel erg goed
met de betrekkingen
tussen Nederland en
Duitsland’

VERTROUWEN STUWT AMB P9

Antwerpsesteenweg 949
9041 Gent - België
info@welda.be

METAAL

Tata Steel en Thyssenkrupp worden één

IJMUIDEN • Tata Steel en Thyssenkrupp AG gaan hun Europese
staalactiviteiten samenvoegen in
een nieuwe onderneming: Thyssenkrupp Tata Steel bv. Afgelopen
week is daarvoor een overeenkomst ondertekend als vervolg op
de ondertekening van een memorandum van overeenstemming in
september 2017.

De nieuwe staalonderneming
moet verder bouwen op de sterke
fundamenten van de twee bedrijven
met een lange geschiedenis in de industrie. Natarajan Chandrasekaran,
voorzitter van Tata Steel: ‘De samenwerking zal een sterk en structureel concurrerend pan-Europees
staalbedrijf tot stand brengen.’

Neem dan contact op met uw media adviseur. U kunt ook bellen
naar +31 (0)570 504 378 of mailen ZETWERK
naar verkoop@vraagenaanbod.nl
ZETWERK
advertenties

ken ruim veertig medewerkers. Hiernaast zijn er medewerkers aanwezig
op de kantoren in Berlijn, Frankfurt
en Düsseldorf.
www.dnhk.org

Lees verder op pagina 5
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1000 ton x 8000 mm
1000Tel:ton
x 8000 mm
088-2736200

Geperforeerd, gaas
of strekmetaal?
www.kabelzaandam.nl
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www.breman-machinery.nl
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