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Oplage:   2.500 

Aantal pagina’s:  56 

Frequentie:   4 x per jaar (medio maart, juni, september en december) 

Formaat blad:  Landscape A4 en wordt in transparant verzonden  
 

Redactionele aandachtsgebieden 

Het vakblad FrituurWereld brengt het vakmanschap van professioneel friturend Nederland in beeld, reikt 

vakkennis aan en behandelt de laatste ontwikkelingen binnen het professionele frituurkanaal. De 

redactionele formule zal continu aangescherpt worden, zodat het blad blijft aansluiten bij de lezers; de 

professionele frituurder. De redactie is in handen van Ubel Zuiderveld.  

 

Abonnementsprijzen 

Het vakblad FrituurWereld wordt gratis toegezonden naar de ruim 500 leden en partners van vakvereniging 

ProFri en in aanvang ook naar 1500 andere professionele frituurders en organisaties bekend bij ProFri. Ook 

de medewerkers van de (potentiële) partners van ProFri die in direct staan met de leden kunnen een gratis 

abonnement aanvragen. Anderen betalen voor een jaarabonnement van 4 edities € 60,00 (exclusief btw).   

 

Het format 

Het vakblad wordt gedrukt op A4-formaat landscape. Voor de binnenpagina’s wordt 170 grams papier 

gebruikt en krijgt een dikkere omslag. Het 56-paginatellende magazine gaat maximaal 16 pagina’s aan 

advertenties bevatten. Op de voorkant worden geen advertenties geplaatst. Door de kwaliteit van zowel de 

inhoud, als van het blad zelf, verwachten we dat het vakblad bewaard zal worden. 

 

Meer informatie 

Nederlands Frituurcentrum (Vakblad FrituurWereld) 

Blaarthemseweg 72 

5502 JW  Veldhoven 

T: 040-7200900 

E: info@frituurwereld.nl 

 

 
Wetenswaardigheden, persberichten en informatie over nieuwe producten en diensten kunnen 

verstuurd worden naar:  
 

redactie@frituurwereld.nl 
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Advertentietarieven 

2016/2017 1x 2x 4x 8x 
1/1 pagina 1750 1705 1660 1575 

1/2 pagina 1195 1165 1135 1075 

1/4 pagina 650 630 615 585 

1/8 pagina 440 430 415 400 

 

 Alle tarieven zijn in euro’s en exclusief btw  

 Genoemde tarieven zijn ook van toepassing op advertorials 

 Voor voorkeursposities geldt een toeslag  

 Geen advertentiemogelijkheden op voor- en achterkant en pagina 3 

 Grote advertentie 2 pagina’s breed en bijsluiters op aanvraag  

 Partners van ProFri ontvangen 10% korting  

 Verder gelden voor alle adverteerders dezelfde voorwaarden en condities  

 

Advertentieformaten 

 breed hoog 
1/1 pagina (aflopend / 3 mm bleed) 297 210 

1/1 pagina 272 188 

1/2 pagina (staand) 134 188 

1/2 pagina (liggend) 272 93 

1/4 pagina (staand) 66 188 

1/4 pagina (liggend smal) 134 93 

1/4 pagina (liggend breed) 272 45 

1/8 pagina (staand) 66 93 

1/8 pagina (liggend) 134 45 

 

Digitale bestanden aanleveren in PDF/X-1a : 2001 

 

 

Het Nederlands Frituurcentrum aanvaardt als uitgever van het vakblad FrituurWereld geen enkele 

aansprakelijkheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in het magazine. Niets uit de uitgave van 

FrituurWereld mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke en 

schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteurshebbenden.  


