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De brancheorganisatie TLN geeft 

sinds januari jl. de uitgave HUB uit. De 

uitgave HUB verschijnt 10x per jaar in 

een oplage van 5500 exemplaren. Alle 

5000 leden van TLN ontvangen HUB 

gepersonaliseerd en als onderdeel 

van hun lidmaatschap. Zo garandeert 

HUB een maximaal bereik binnen het 

beroepsgoederenvervoer. De leden zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

merendeel van de logistieke bewegingen 

binnen de sector. Alle deelmarkten zijn 

vertegenwoordigd.

HUB besteedt aandacht aan wat de 

TLN-leden daadwerkelijk bezighoudt 

om binnen de marktomstandigheden 

de juiste keuze te maken. Toegankelijk 

geschreven artikelen over onderwerpen 

waarvan TLN weet dat haar leden hierover 

geïnformeerd en bijgepraat willen worden.

Het rapport Sectorstudie Transport en 

Logistiek ligt aan de basis van de keuze 

om de achterban van TLN sinds januari jl. 

van het ledenmagazine HUB te voorzien. 

De sectorstudie toont de noodzaak aan 

om met ondernemerschap, innovatie 

en beleid het hoofd te bieden aan 

belangrijke vraagstukken in de logistieke 

sector. 

Belangrijke issues als verduurzaming, 

verplaatsing van goederenstromen 

naar het oosten, supplychain, 

rendementsverhogende activiteiten en 

3pl, Brexit en China als land in opkomst  

komen in dit rapport naar voren. Ook 

wordt het belang van verbetering van 

de LPI (Logistieke Prestatie Indicator) en 

herstel en handhaving van de positie in 

de top 5 als logistiek dienstverlenend 

land benoemd. Dit vraagt om duiding van 

noodzakelijk te ondernemen stappen om 

hier vervolgens elkaar met diepgang en 

expertise over te informeren.  

TLN biedt haar leden met HUB een 

magazine die inhoudelijk aanzienlijk 

verder gaat en steun en richting geeft 

om de uitdaging waar de sector voor 

is gesteld aan te gaan. HUB staat dan 

ook voor uitleg, diepgang, achtergrond, 

kennisverbreding, onderlinge binding, 

steun en herkenning!
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Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW

Formaat in mm breedte x hoogte 

1/1 pagina

1/2 pagina staand

1/2 pagina liggend

1/4 pagina staand

1/4 pagina liggend

1/8 pagina

Bladspiegel

Uw product of dienst 
redactioneel uitgelicht? 
Informeer naar de 
mogelijkheden voor het 
plaatsen van een Infomercial.

5x
€ 1665,-

€ 925,-

€ 510,-

 € 280,-

185 x 270 

90 x 270 

185 x 132 

90 x 132 

185 x 65

90 x 65

210 x 297

10x
€ 1500,-

€ 835,-

€ 460,-

€ 255,-

1x
€ 1850,-

€ 1025,-

€ 565,-

€ 310,-
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Verschijning Deadline
22-01-2021
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26-03-2021

23-04-2021

28-05-2021
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27-08-2021

24-09-2021

22-10-2021

26-11-2021
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plaatsen van een Infomercial.


