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Log.ON, het informatieplatform
voor de logistieke en transportsector
in de Euregio Maas-Rijn
Log.On is een informatieplatform voor de logistieke en
transportsector in de Euregio Maas-Rijn. Het doel is het
creëren van een logistieke gemeenschap in de Euregio
door middel van een driemaandelijks tijdschrift en een
internetsite waar u artikels uit magazines in de drie
landstalen kunt raadplegen.
Surf op www.logon-euregio.com

Log.On heeft de volgende objectieven:
• het versterken van de banden tussen de
verschillende regio’s van de Euregio en de bedrijven
die er actief zijn.
• aandacht besteden aan de samenwerkingsverbanden tussen de industriële bedrijven en
de logistieke dienstverleners uit de Euregio.
• de troeven van de Euregio en de individuele regio’s
aantonen als aantrekkingspool voor projecten op
het vlak van transport en logistiek.

Log.On zal de volgende thema’s behandelen in elk nummer
• Portretten van 4 spelers in de transport en logistiek.
• Een belangrijke evolutie in de sector transport en logistiek met reacties en
interventies van de spelers uit de verschillende regio’s.
• Rondetafels en/of debatten.
• Een case study uit de industrie.
• Een artikel over het thema HR, bij voorkeur vanuit een transregionaal perspectief.
Nieuw!
Een speciaal dossier van 8 of 16 pagina's over een van
de vier provincies in elk nummer
• Andere artikels in functie van de actualiteit of specifieke projecten.
• Nieuws en agenda van activiteiten

« Log.ON heeft als doel het
creëren van een logistieke
gemeenschap in de Euregio »

Doelgroep
Bedrijven met meer dan 20 werknemers in de sectoren:
- transport en logistiek
- industriële bedrijven
- groothandel

Oplage
• 10.000 exemplaren per editie
• 4 keer per jaar

Geograﬁsch bereik
80% van de verspreiding in:
- Provincie Limburg (BE + NL)
- Zuidoost-Noord Brabant (NL)
- Arrondissement Leuven (BE)
- Province de Liège (BE)
- Deutschsprachige Gemeinschaft (BE)
- Regio Aachen (DE)
- Eifelreis Bitburg-Prüm & Kreis Vulkaneifel (DE)
20% van de grote industriële en logistieke zones
in een straal van 400 km rond de Euregio Maas-Rijn.
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PLANNING
PLANNiNG 2016
Dossier

Reservatie

Materiaal

Verschijning

LOG013

25/01/16

02/02/16

24/02/16

LOG014

02/05/16

12/05/16

02/06/16

LOG015

30/08/16

07/09/16

27/09/16

LOG016

21/11/16

30/11/16

21/12/16

Print

TECHNISCHE INLICHTINGEN
Print

Pagina’s
• 1/2 quadri ............................................................ 1.940 EUR
• 1/1 quadri ............................................................ 3.570 EUR
• 2/1 quadri ............................................................. 7.040 EUR
Cover
• 4e cover ............................................................... 4.998 EUR
• 3e cover ............................................................... 4.285 EUR
• 2e cover ............................................................... 4.640 EUR
Publi-reportage
• 1/1 publi-reportage .................................................... 4.285 EUR
• 2/1 publi-reportage .................................................... 8.140 EUR

Speciale formaten en andere opties
Offerte op aanvraag
Company profile
• 1/1 p + 12 maanden .................................................. 3.570 EUR

1/2 page A4
185 x 125 mm

Levering van het materiaal
Te versturen naar Patricia Lavergne
(plavergne@mmm.be).
90 x 272 mm

TARIEVEN

1/2 page A4

Nr

1 pagina A4
210 x 297 mm
+ snijrand
5 mm

2/1 pagina A4

Voorwaarden
Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn te vinden op
www.mmm.com/advertising.
Annulaties
Minimum 3 weken voor publicatie. Het annulatierecht
van een bestelling of een inlassingsorder houdt
ontegensprekelijk het betalen in van 50 % van het
voorziene bedrag voor deze bestelling.

420 x 297 mm
+ snijrand 5 mm

Formaat
(lxh) 210 x 297 mm (A4) PDF bestand 100% hoge resolutie.
Levering van het materiaal: volgens planning.

Contacts
n Christjen RijCKMANS-ROEKENS, Account manager
E-mail: crijckmans@mmm.be
GSM: +32 (0) 487 82 36 92
n Patricia LAVERGNE, Sales Coordinator
E-mail: plavergne@mmm.be
TEL: +32 (0) 4 387 87 87

