
Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen in Euro en exclusief 21% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend. 

Leader board 

Een leaderboard is een grote, bijna paginabrede advertentie en is één van 
de meest gangbare formaten. Een leaderboard wordt direct onder de 
navigatiebalk (de header) getoond.  
 
Doelstelling 
•Thematisch 
•Actie / conversie / leads 
Pluspunten 
•Hoge attentiewaarde door plaats en formaat 
• creatieve vrijheid om de boodschap over te brengen 
• veel mogelijkheden, o.a. streaming video 
Specificaties 
728 x 90 pixels, 40kb 
Tarief 
 €  1055,- per half jaar / € 1.825,- per jaar. 

 

 

 

 

 

 

Een rectangle is een opvallend groot advertentie-
formaat dat altijd rechts op de pagina, boven de ‘ 
vouw’ staat. Het formaat leent zich uitstekend  
voor de communicatie van verschillende typen 
boodschappen, waaronder video. 
 
Specificaties 
 336 x 280 pixels, 80 Kb 
Tarief 
 € 1.141,- per half jaar / € 1.980,- per jaar 

. 

Aanleveren onlinemateriaal 

Website: www.recyclingmagazine.nl  Rectangle 

Full Banner 

Een full banner is een horizontaal advertentiefor- 
maat dat bijna volledig over de gehele breedte 
van de pagina loopt. 
 
Doelstelling 
• actie / conversie 
• naamsbekendheid creëren 
• gunstige positie (in het hart van de content) 
• voldoende ruimte voor tekst en beeld 
   (horizontale animatie) 
Specificaties 
 468 x 60 pixels, max. 20 kb 
Tarief 
 € 878,- per half jaar / € 1.520,- per jaar 

Box Banner 

Een box banner is bij uitstek geschikt voor doelen 
als het vergroten van naams- of merkbekendheid. 
Een box banner linkt door naar een website naar 
keuze. 
 
Specificaties 
137 x 60 pixels, max. 20 kb 
Tarief 
€ 499,- per half jaar / € 878,- per jaar 

Leveranciersgids pakketten 

Leaderboard 

Rectangle 

Box Banner 

Full banner 

Pakket NAW Categorieën Logo Social media Bedrijfsprofiel Prijs  

  
 
- Telefoon/Fax  - Rubrieken - E-mail (actief) - Google Maps - Foto bedrijf   

   - E-mail  - Trefwoorden - Internet (actief) - Bedrijfs tweets - PDF brochure   

   - Internet  - Merken - Print vermelding   

          

Basis  Ja  1x - - - Gratis 

Brons  Ja  3x  Ja - -  € 446,- 

Zilver  Ja  5x  Ja  Ja  Ja  € 875,- 

Goud  Ja  10x  Ja  Ja  Ja  € 1125,- 

Technische eisen van de banners:  
• Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated .gif, Html5 Self   
Contained  
• Html Code  
• Javascript Code 
• HTML5 selfcontained 
  
• Aanleveradres: traffic.industrie@eisma.nl 
  met cc naar 
  f.balduk@eisma.nl of  l.meyers@eisma.nl 
  o.v.v. website of nieuwsbrief, periode en URL-adres 

Tariefkaart  2017 
   



Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 

nummer 2615. Prijzen in Euro en exclusief 21% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend. 

Nieuwsbrief Recycling Magazine 

Een advertorial is een tekstadvertentie met foto, 
met doorklikmogelijkheden naar de website van 
de adverteerder. De advertorial in een 
nieuwsbrief staat tussen de redactionele content 
en is daarom niet te missen voor de lezer. De 
basisuitvoering van de advertorial bestaat uit een 
afbeelding die links of rechts van de tekst staat. 
 
Specificaties 
• afbeelding: 600 x 400 pixels 
• bestandsgrootte: max. 99 Kb 
• kop, body, pay-off 400 tekens incl. spaties 
• URL waarna de advertorial linkt 
• ondersteunende formaten (materiaal): jpg., gif 
of .png 
 
Tarief 
* € 196,- per editie 
* € 1.744,- per jaar (12 edities)  

Full banner 

Advertorial 

Blockbuster 

Advertorial  

Full banner 

Blockbuster 

De blockbuster staat bovenaan de redactionele content in de nieuwsbrief. 
De boodschap  kan op deze wijze niet aan het oog van de lezer ontsnappen. 
Dit formaat advertentie is prominent in beeld, over de volle breedte van de 
pagina. 
 
Specificaties 
• 550 x 150 pixels, max. 80 Kb 
 

Tarief 
• € 350,- per editie 
• € 3.360,- per jaar (12 edities) 

Statistiek Nieuwsbrief 

3000 abonnees 

Aanleverspecificaties 

Technische eisen van de banners:  
• Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated .gif  
• Html Code  
 
• o.v.v. nieuwsbrief en URL-adres van de landingspagina 
 Aanleveradres: traffic.industrie@eisma.nl 
  met cc naar f.balduk@eisma.nl of  l.meyers@eisma.nl 
  o.v.v. nieuwsbrief, verschijndatum en URL-adres 

Tariefkaart  2017 
   

Een full banner is een horizontaal advertentieformaat,  dat bijna volledig over 
de gehele breedte van de pagina loopt. 
 
Specificaties 
468 x 60 pixels, 40 Kb 

 
Tarief 
 € 196,- per editie 
 € 1.744,- per jaar (12 edities)  
 
 
 
 
 
 

Verschijning 

Wekelijks op woensdag 
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