
Bereik: De professionele ruiter, ondernemer en fokker in de totale hippische branche! 

Uw doelgroep, uw communicatiedoelstelling, onze gezamenlijke uitdaging!
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Contact: 
Telefoon 088-2944980 
E-mail verkoop.paarden@eisma.nl



Advertenties
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Doelgroep en bereik 

Bereikgegevens en communicatiemogelijkheden per kanaal: 

Doelgroep:   Professionals en semi-professionals binnen de 

hippische sector; ruiters, fokkers, ondernemers.

Leeftijd: 15 tot 75 jaar

Welstandsklasse: midden tot hoog inkomen 

Is dit de doelgroep die u met uw product of dienst wilt bereiken? 
Dan gaan wij graag met u aan tafel om samen een effectief 
communicatieplan te ontwikkelen. Waarbij we op creatieve wijze 
uw naamsbekendheid, merkkennis en positieve merkhouding 
vergroten binnen de grootste community van de paardensector. 
Hierdoor neemt de kans op verkoop van uw product/merk toe in 
de beslissingsfase van uw doelgroep. Verder behoren ook lead 
generation en direct sales actviteiten tot de middelen die ingezet 
kunnen worden. Uw communicatiedoelstelling, onze gezamenlijke 
uitdaging!

Via de het merk Paardenkrant-Horses.nl bereikt u zo’n 250.000 
personen die geïnteresseerd zijn in hippische  informatie op 
professioneel niveau. Hiervoor hebben wij een cross-mediaal bereik 
weten te creëren. Dit doen we middels onze media in print, online, 
social media en evenementen. Via deze kanalen bereiken we op 
verschillende momenten uw doelgroep. Zij worden geconfronteerd 
met relevante hippische informatie over alle sportdisciplines, fokkerij 
en ondernemen. 
Nieuws brengen wij dagelijks via www.horses.nl, aangevuld met 4x 
per week een e-mailnieuwsbrief en 1x per week met de 
Paardenkrant- Horses.nl in print. Het Paardenkrant-Horses.nl 
Magazine geeft in een glossy magazine inhoudelijke aanvulling met 
diepte interviews en andere informatieve artikelen in de benoemde 
disciplines. Paardenkrant-Horses.nl Magazine verschijnt zes keer per 
jaar zowel in print als digitaal.

Plaatsingstarief Springertjes over 1 kolom

Mm tarief - € 0,69 € 36,- eerste 5 regels, daarna 

1.000 mm - € 0,58 € 5,- per regel meer.

2.500 mm - € 0,55

10.000 mm - € 0,50 

20.000 mm - € 0,47

Oor-advertenties: mogelijk, tarieven op aanvraag

IM-advertenties:   voorpagina 3 x mm tarief

Andere tekstpagina’s:  2 x mm tarief

Contractperiode:  1 jaar

Fc toeslag:   € 160,-
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Bereik:    Circa 40.000 personen.  

Abonnementen + losse 

  verkoop (e-magazine).

Verschijning:   Wekelijks iedere 

Woensdag 

Deadline reserveren: maandag voor 

10:00 uur voor verschijning.

Paardenkrant- Horses.nl 

Advertenties

Formaat 1x 3x 6x 

1/1 pagina € 1.629 € 1.493 € 1.367

½ pagina € 842 € 776 € 710

¼ pagina € 460 € 418 € 393Bereik:     Circa 40.000 personen.  

Abonnementen krant 

  +  losse verkoop 

   (e-magazine).

Paardenkrant- Horses.nl Magazine

Technische specifi caties zie pagina 5 en 6.

Het wekelijkse vakblad van Horses.nl

Het magazine van Horses.nl 

  Deadline Deadline aan- Verschijning

Nr. reserveren leveren klant (op de mat)

1 vr-13-01-17 do-19-01-17 vr-03-02-17

2 vr-03-03-17 do-09-03-17 vr-24-03-17  

3 Digitaal   vr-23-05-17  

4 vr-07-07-17 do-13-07-17 vr-28-07-17  

5 Digitaal   vr-19-09-17  

6 vr-28-11-17 do-01-12-17 vr-19-12-17  
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Nieuws van... advertorial

Nieuws van... advertorial 

Nieuws van... (uw merk). Aan de hand van een interview of gesprek stel-

len wij een redacteur beschikbaar die de relevante informatie over uw 

merk, product of dienst samenvat in een redactioneel artikel.  

-  Eventueel met een link naar de horses.nl webshop alwaar het product 

speciaal voor de horses.nl lezer wordt aangeboden. 

-  Eventueel met link naar horses.nl winpagina alwaar de mogelijkheid 

geboden wordt het product als lezer te winnen.

-  Eventueel met link naar landingspagina op horses.nl alwaar de kwali-

teiten van het product op verschillende manieren onder de aandacht 

gebracht wordt. In woord, beeld en bewegende beelden (video). Lan-

dingspagina’s worden SEO proof opgemaakt met mogelijke links naar 

uw website.

Tarief: Tarief op aanvraag

Nieuws van.. is een product caroussel + landingspagina

Tarief: € 1.120,- per maand

Overige

• Billboard, halfpage banner en fl oor ad     Tarief    € 20,- per (CPM)

• Geo targeting mogelijk

• Rich Media third party tag gehost door Horses.nl € 150,- extra 

•  Layer ad, corner ad, fl oor ad, site takeover, wallpaper etc.

 Tarief op aanvraag.

Horses.nl De website van Paardenkrant- Horses.nl (website/mobiel/desktop)

Leaderboard

Leaderboard

Medium
Rectangle

Nieuws 
van...

Interessante 
link

Leaderboard

Een leaderboard is een grote, bijna paginabrede advertentie en is één 

van de meest gangbare formaten. Het leaderboard wordt direct boven 

de navigatiebalk getoond. Geroteerd met maximaal 6 adverteerders op 

één positie.

Tarieven Per maand: € 1.164,-  Per week: € 388,- 

Een interessante link is een korte klikbare tekst in combinatie met een 

logo, die naar een website leidt. Geroteerd met maximaal twee adver-

teerders op één positie.

Tarieven Per maand: € 269,- 

Interessante link

Medium Rectangle

De medium Rectangle is een opvallend groot advertentieformaat dat altijd 

tussen de redactionele inhoud in staat. Het formaat leent zich uitstekend 

voor de communicatie van verschillende typen boodschappen, waaronder 

video. Geroteerd met maximaal 6 adverteerders op één positie.

Tarieven Per maand: € 1.494,- Per week: € 509,-

Bereik:  c irca 190.000 unieke bezoekers gemiddeld 

 per maand en 1,5 miljoen pageviews.

 50% mobiel, 30% desktop en 20% tablet..

Technische specifi caties zie pagina 7.
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Fullbanner

Advertorial

Direct e-mailnieuwsbrief:

Horses.nl Facebook: 

Frequentie:   Verschijnt 4x per week op zondag, maandag, woensdag 

en vrijdag. Verzending naar 25.300 e-mailadressen. Per 

nieuwsbrief zijn er 3 posities vrij voor commerciële uitingen. 

Advertorial:   Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie die qua   

opmaak gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud 

van de nieuwsbrief.

  Tarief: € 352,- per keer.

Full banner:   Een fullbanner is een horizontaal advertentieformaat,

   dat bijna volledig over de gehele breedte van de  

  nieuwsbrief loopt.

  Tarief: € 222,- per keer.

Bereik:  Circa 23.277 personen

•  Thema nieuwsbrief 3 á 4 redactionele artikelen die gaan over een 

onderwerp.

•  Thema kan aangevuld worden met advertorials van meerdere 

leveranciers, of met advertorials van één specifi eke leverancier.

Tarief op aanvraag

Bereik:  Circa 23.000 personen

Speciale aanbieding van een merk, product of dienst in de huisstijl van 

‘Horses’.  Verzonden naar alle opt-in commerciële adressen.

Tarief op aanvraag.

Special e-mailnieuwsbrieven:

Horses.nl nieuwsbrief (redactionele versie)

Bereik:  26.000 likes, gemiddeld aantal betrokken personen per 

week: 90.000

Facebook horses.nl is in inzetbaar bij een relevante, onderscheidend en 

geruchtmakende campagne die deel uitmaakt van een breder ingezet 

communicatieplan bij Eisma.

Webinars:

Workshop

Thema redactie:  sponsoring 

Thema adverteerder:   ondersteund door Paardenkrant-Horses.nl

•  Thema Workshop: sponsoring van een door de redactie 

ondersteunde workshop.

•  Thema adverteerder: sponsoring ondersteund door 

Paardenkrant-Horses.nl. 

Tarief op aanvraag

Direct e-mailnieuwsbrief

Schermprint van Horses.nl Facebook

Horses.nl e-mailnieuwsbrief

Technische specifi caties zie pagina 8.
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Technische specificaties en aanlevereisen Paardenkrant-Horses.nl

Digitaal advertentiemateriaal

Aanleveren bijsluiters

Formaten

Reserveringstermijnen

Aanleveren digitaal advertentiemateriaal 

Kolombreedten 

Advertentiepagina   Redactiepagina

1 kolom 35 mm   1 kolom 52 mm

2 kolom 73 mm   2 kolom 108 mm

3 kolom 112 mm   3 kolom 165 mm

4 kolom 150 mm   4 kolom 221 mm

5 kolom 188 mm   5 kolom 278 mm

6 kolom 227 mm

7 kolom 265 mm

Zetspiegel 265 x 380 mm 

Kleurmodus CMYK

Resolutie 300 dpi

Termijn van inzending

Zw/w  2 dagen voor verschijning 10.00 Uur

Fc en steunkleur  2 dagen voor verschijning

Termijn van reservering zw/w  2 dagen voor verschijning

Fc en steunkleur  2 dagen voor verschijning

Termijn van annulering zw/w    één werkdag eerder dan termijn van in-

zending

Fc en steunkleur    één werkdag eerder dan termijn van in-

zending

Per e-mail tot 10 mb naar depaardenkrant@zeedesign.nl

Vanaf 10 mb via de gratis servers www.dropsend.com,

www.wetransfer.com, www.sendthisfile.com 

of www.yousendit.com naar: depaardenkrant@zeedesign.nl  

PDF

• Certified PDF

• Alle fonts invoegen

Quark Xpress

• Alle (Macintosh) fonts, illustraties en beelden meesturen

Adobe Illustrator

• Lettertypen omzetten naar lettercontouren

• *.ai, *.eps

Adobe Photoshop

• Flattened (niet in lagen)

• *.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd

• Geen multikanaal of duotoon beelden

Overig (zonder opmaak)

• Tekst uitsluitend in Word, afbeeldingen separaat bijvoegen

Bij het aanleveren van de advertentie dient men rekening te  houden met:

•  Advertentie aanleveren met ISOnewspaper26v4.icc profiel. Dit dient in 

 InDesign of Photoshop toegepast te worden.

•  Advertentie aanleveren in CMYK en geen pantone/steun kleuren.

•  De totale dekking van de kleuren in een advertentie dienen onder de 

240% te blijven.

•  Foto’s op 300dpi

Aantal: op aanvraag 

Afwerken: handzaam in dozen verpakt

Deadline: uiterlijk 5 werkdagen voor deadline

 Producten moeten voorzien zijn van een vrachtbrief of vervoersdocument, 

waarop de volgende gegevens vermeld moeten zijn:

- Titel: Paardenkrant-Horses.nl

- Contactpersoon: Marco Bresser 

 - Aantal, uitgave- c.q. publicatiedatum en dag van verwerking.

Aanleveradres: De Persgroep Printing Amsterdam

  t.a.v. Marco Bresser

  Van der Madeweg 40

  1114 AM  Amsterdam-Duivendrecht

  Tel. 020-5629634
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Technische specificaties en aanlevereisen Paardenkrant-Horses.nl Magazine

Digitaal advertentiemateriaal

Aanleveren bijsluiters

Formaten Aanleveren digitaal advertentiemateriaal

vervolg technische gegevens en aanleveringspecificatie zie pagina 7 t/m 9

Formaat staand (b x h in mm) liggend (b x h in mm)

2/1 pagina 430 x 268

1/1 pagina 200 x 268 --

1/2 pagina 98 x 268 200 x 132 

1/4 pagina 98 x 132 200 x 64 

1/1 zetspiegel 200 x 268 

2/1 zetspiegel 430 x 268 

1/1 bladspiegel 230 x 300 afloop: 3 mm rondom extra

2/1 bladspiegel 466 x 300 afloop: 3 mm rondom extra

Kleurmodus CMYK

Resolutie 300 dpi

Meehechters Op aanvraag

Opplakkers Op aanvraag

Losse bijlagen Op aanvraag 

Per e-mail tot 10 mb naar depaardenkrantspecial@zeedesign.nl

Vanaf 10 mb via de gratis servers www.dropsend.com,

www.wetransfer.com, www.sendthisfile.com of www.yousendit.com

naar: depaardenkrantspecial@zeedesign.nl 

PDF

• Certified PDF

• Alle fonts invoegen

Quark Xpress

• Alle (Macintosh) fonts, illustraties en beelden meesturen

Adobe Illustrator

• Lettertypen omzetten naar lettercontouren

• *.ai, *.eps

Adobe Photoshop

• Flattened (niet in lagen)

• *.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd

• Geen multikanaal of duotoon beelden

Overig (zonder opmaak)

• Tekst uitsluitend in Word, afbeeldingen separaat bijvoegen

Aantal  op aanvraag

Afwerken handzaam in dozen verpakt

Deadline uiterlijk 5 werkdagen voor deadline

   Producten moeten voorzien zijn van een vrachtbrief 

of vervoersdocument, waarop de volgende gegevens 

vermeld moeten zijn:

  Titel: Paardenkrant Extra

  Contactpersoon: Theo Nitrauw

   Aantal, uitgave- c.q. publicatiedatum en dag van ver-

werking.

Aanleveradres Veldhuis Media

  T.a.v. Theo Nitrauw

  Kanaaldijk OZ 3

  8102 HL  Raalte
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Technische specifi caties en aanlevereisen Horses.nl 

Nieuws van is een product caroussel + landingspagina

Aanleverspecifi caties:

• Foto in de slider liggend

• Foto detailpagina bij voorkeur liggend

• Twee foto’s of een fi lmpje voor de landingspagina

• Foto minimaal 700 pixels breed

•  Twee regels tekst onder de foto op de homepage. Dit zijn maximaal 45 

tekens (inclusief spaties). 

• Embedcode voor het fi lmpje (youtube of andere site)

• URL

Nieuws van…

Leaderboard

Aanleveren in twee formaten:

Formaat BxH in pixels 728 x 90 pixels max. 99 kb, gif, of Html5 met URL.

Formaat mobiel BxH 320 x 50 pixels max. 99 kb, gif, of Html5 met URL.

Zie voor details  http://www.adverterenbijeisma.nl/specifi caties/

Formaat BxH in pixels  Logo 80x60 pixels (b x h) Animated Gif mogelijk 

max. 3 afbeeldingen. Tekst: Titel maximaal 15 

tekens, tekstomschrijving max. 50 tekens (incl. 

spaties). + URL

Interessante link

Medium Rectangle

Formaat B x H in pixels 300 x 250 pixels, maximaal 99 KB

 gif of Html5 met URL.

Zie voor details http://www.adverterenbijeisma.nl/specifi caties/

Nieuws van... advertorial

Nieuws van...advertorial in overleg sales/redactie.

Leaderboard

Leaderboard

Medium
Rectangle

Nieuws 
van...

Interessante 
link

Creatieve banner

Wilt u opvallende banners laten maken? Neem dan contact op met de 

advertentieafdeling.

Aanleverspecifi caties banners

• gif       

• jpg         

• met url

Kleurmodus:  RGB

Resolutie:  72 dpi

Aanleveren digitaal materiaal via: verkoop.paarden@eisma.nl 

Meer informatie kunt u vinden op: 

http://eismamediagroep.nl/adverteren/aanleverspecifi caties-online/ 
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Technische specifi caties en aanlevereisen Horses.nl emailnieuwsbrief

Frequentie en posities

Posities

Full banner

Advertorial 

Specifi caties

• Afbeelding (BxH) 600 x 400 pixels

• Geen (kleine) teksten in afbeelding

• Afbeelding in JPEG en maximaal 120kb

• Kop, body, pay-off 400 tekens incl. spaties

• URL aanleveren waar de uiting naar toe moet linken. 

Per nieuwsbrief zijn er maar 3 plaatsen voor advertorials beschikbaar. 

Verschijnt 4 x per week op zondag, maandag, woensdag en vrijdag. Ver-

zending naar gemiddels 25.300 e-mailadressen.

Per nieuwsbrief zijn er 3 posities vrij voor commerciële uitingen. 

Specifi caties (b x h) 550 x 150 pixels, max. 80 kb. + URL

Full banner

Advertorial



Algemene informatie

Uitgegeven door Eisma Horsesmedia

 Celsiusweg 41  

 8912 AM Leeuwarden

Uitgever Dorien van Dijk

Salesmanager Eddy Hoornstra

 M +31(0)6 317 688 30 

 E e.hoornstra@eisma.nl

Advertentieverkoop André Kunze, Senior accountmanager     

 M +31(0)6 317 688 42 

 E a.kunze@eisma.nl

 Cindy Haentjens, Binnendienst accountmanager  

 T +31(0)88 29 44 980 

 E c.haentjens@eisma.nl

  Ellen Moekotte

  T +31(0)88 29 44 981

  E e.moekotte@eisma.nl

Marketing  Eisma Horsesmedia

 T +31 (0)88 29 44 857

 E marketing.horses@eisma.nl

  Jacqueline Wijbenga

  T +31 (0)88 29 44 821

  E j.wijbenga@eisma.nl

Redactie Dirk Willem Rosie, algemeen hoofdredacteur

 T +31(0)88 29 44 968

 E d.rosie@eisma.nl

 Tamara van de Krol, (eind) redacteur 

 T +31(0)88 29 44 976

 E t.vandekrol@eisma.nl
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