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Display bannering 

Display bannering 
Formaten   
•  410 x 85 pixels Small Banner 
• 410 x 300 pixels   Medium banner  
•  410 x 480 pixels  Large banner 
 

Op speciaal verzoek is ook de floorad beschikbaar 
 

  

Positie  
Op alle pagina’s die een drie koloms opbouw dus o.a. Home,  
Nieuws, Architecten, Ondernemen, Projecten, Kennis en 
Inspiratie. 
 

Periode Formaat Prijs 
Per maand 410 x 85  € 500,-   
  410 x 300 € 750,- 
  410 x 480  € 1.000,-   

410 x 300 

410 x 85 

410 x 480 

De link gaat rechtsreeks 
naar uw website 



Product/Project 

Product/project 
 
Formaat van de afbeelding: 
• 410 x 300px of 410 x 480px 
 

Positie afbeelding 
Op alle pagina’s die een drie koloms opbouw 
dus o.a. Home,  Nieuws, Architecten, 
Ondernemen, Projecten, Kennis en Inspiratie. 
 
De link gaat naar uw product/projectpagina via 
lees verder 
 

 

410 x 300 



Product/Project 
Los 
  

Specificaties product/projectpagina 
•  De beschrijving van uw product of project in 
 maximaal 3.000 tekens, voorzien van 2 deeplinks 
 naar uw website 
•  Inclusief 7 foto’s voor in een de viewer/galerij. 
 (1 van deze 7 foto’s graag minimaal 1250 px breed, 
 voor vertoning bovenaan de pagina) 
•  Formulier voor aanvraag van meer informatie  
 (denk aan uw email adres voor deze aanvragen)
  
 
Prijs (Los)  € 750  
•  1 x een product/projectpagina  
•  Uw product of project wordt 1 keer opgenomen als 
 bericht in de nieuwsbrief 



Product/Project 
Partner 
  

Specificaties product/projectpagina  
(Bij plaatsing van 6 product/projectpagina’s  wordt u een Partner)  

•  De beschrijving van uw product of project in 
 maximaal 3.000 tekens, voorzien van 2 deeplinks  
 naar uw website 
•  Inclusief 7 foto’s voor in een de viewer/galerij. 
 (1 van deze 7 foto’s graag minimaal 1250 px breed, 
 voor vertoning bovenaan de pagina) 
•  Formulier voor aanvraag van meer informatie  
 (denk aan uw email adres voor deze aanvragen)
  
Prijs (Partnerpakket)  € 4.250  
•  6 x een product/projectpagina  
•  Elk product/project wordt 1 keer opgenomen als 
 bericht in de nieuwsbrief 
•  Vermelding op de overzichtspagina van onze Partners 
•  Exclusieve partnerpagina 

 



Product/Project 
Overzichtspagina Partner 

Overzichtspagina van onze Partners 
Alle partners worden vermeld  
(vanaf 6 producten/projecten of meer) 

 

 



Product/Project 
Partnerpagina 

 
Partnerpagina 
Een exclusieve bedrijfspagina waarop u, onze 
partner, uw bedrijfsvisie/bedrijfsprofiel mag 
plaatsen. Natuurlijk voorzien van uw 
bedrijfsnaam, adres, woonplaats, website en 
logo, dit alles inclusief een  responseformulier. 
Op deze pagina staat onderaan ook een 
overzicht van de door uw geplaatste 
producten/projecten. 
 
Specificaties 
Bedrijfspagina 3.000 tekens 
Logo 270 x 75px 
Liggende foto minimaal 1250 px breed 
Emailadres voor het responsformulier 
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Vragen? 
 
Neem dan contact op met Jeroen van der Molen  
tel. 06-31768823 of per mail j.vandermolen@eisma.nl 

 
 
 


