
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 
• € 338,- per maand 
• •€ 3377,-  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 
• € 406,- per maand 
• € 4052,-  per jaar 

.Leaderboard 

Website: www.bulkgids.nl  Rectangle 

Full Banner 

Een full banner is een horizontaal advertentieflor- 
maat dat bijna volledig over de gehele breedte 
van de pagina loopt. 
 
Doelstelling 
• Actie / conversie 
• Naamsbekendheid creëren 
Pluspunten 
• Relatief hoge attentiewaarde 
• Gunstige positie (in het hart van de content) 
• Voldoende ruimte voor tekst en beeld 
   (horizontale animatie) 
 
Specificaties 
• 468 x 60 pixels, 40 Kb 
 
Tarief 
 € 287,- maand 
 € 2870,-  per jaar 
 

Logolink 

Een logolink is een korte klikbare tekst in combi- 
natie met een logo, die naar de website leidt.  
 
Doelstelling 
• Traffic genereren 
• Call-to-action 
Pluspunten 
• Kostenefficiënte manier van adverteren 
• Attentiewaarde door het redactionele karakter 
 
Specificaties 
• 2 x 35 tekens plus logo (max. 110 x 35 pixels) 
 
Tarief 
 € 765,- per half jaar 
 € 1407,- per jaar 
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Nieuwsbrief Bulk 

Advertorial 

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 waarnaar de advertorial linkt 
• ondersteunende formaten (materiaal): jpg., gif 
of .png. 
 
Tarief 
 € 231,- per editie 
 € 2307,- per jaar ( 12 edities)  

Een full banner is een horizontaal advertentie- 
formaat, dat bijna volledig over de gehele breedte 
van de pagina loopt. 
 
Doelstelling 
• actie / conversie 
• naamsbekendheid creëren 
Pluspunten 
• relatief hoge attentiewaarde 
• gunstige positie (in het hart van de content) 
• voldoende ruimte voor tekst en beeld 
  ( horizontale animatie). 
Specificaties 
 468 x 60 pixels, 40Kb 
 
Tarief  
 € 231,- per editie 
 € 2307,- per jaar (12 edities) 

Full Banner 

Advertorial 

Verschijning 

Blockbuster 

Een blockbuster staat bovenaan in de nieuwsbrief en wordt direct onder de 
navigatiebalk (de header) getoond en kan daardoor niet aan het oog van de 
lezer ontsnappen. De blockbuster is prominent in beeld, over de volle 
breedte van de pagina.  
 
Specificaties 
• 550 x 150 pixels, 80 Kb 
 

Tarief 
• € 287,- per editie 
• € 2870,- per jaar (12 edities) 
 

Statistiek Nieuwsbrief 

3500 abonnees 
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Blockbuster 

Advertorial 

Full banner 

Eén keer in de week op donderdag waarvan 8 x thema nieuwsbrief op 
donderdag 


