
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. 

Digitale Nieuwsbrief 

Full banner 

Een full banner is een horizontaal advertentieformaat, dat 
bijna volledig over de gehele breedte van de pagina loopt. 
 

Specificaties 
• 468 x 60 pixels, maximaal 40 Kb 
 
Tarief 
€ 467,- per editie 

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 
€ 467,- per editie 

Aanleverspecificaties 

Technische eisen van de banners:  
• Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated .gif 
• Html Code  
• o.v.v. nieuwsbrief en URL-adres van de landingspagina. 
 
Banners of advertorials voor plaatsing in nieuwsbrieven kunt u 
mailen naar: info@zeebanners.nl 
met een CC naar Demphy Hurkmans:  d.hurkmans@eisma.nl 

Verzenddatum digitale nieuwsbrief 

Wekelijks op dinsdag en/of donderdag  naar 
7.000 nieuwsbrieflezers 

Meer informatie 

Neem contact op met de verkoopafdeling voor meer informatie: 
 

Demphy Hurkmans 
Accountmanager     
T  088- 29 44 744 
E  d.hurkmans@eisma.nl 

Tariefkaart  2017 
  Datum: januari 2017 

Blockbuster 

De blockbuster staat bovenaan in de nieuwsbrief. De boodschap  
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, maximaal 80 Kb 

 
Tarief 
 € 595,- per editie 
 € 6.500,- 13x per jaar 
 

Blockbuster 

Full banner 

Advertorial 



www.logistiektotaal.nl 

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. 

Full banner 

Logolink 

Rectangle 

Logolink 

Een logolink is een korte klikbare tekst in combinatie met een logo, 
die naar een website leidt. 
 
Specificaties 
• Kopregel maximaal 30 tekens tekens plus logo (60 x 30 pixels) 
• Tekstregel maximaal 35 tekens (Inclusief spaties en leestekens). 
Tarief    1 mnd      6 mnd       12 mnd 
               € 218,-     € 1.090,-   € 2.180,- 

Leaderboard 

Advertorial 

Rectangle 

Leaderboard 

Een leaderboard wordt direct onder de header getoond.  
Het  heeft een hoge attentiewaarde door plaats en formaat. 
 
Specificaties 
• 728 x 90 pixels, maximaal 49 kb 
Tarief     1 mnd      6 mnd        12 mnd 
                 € 492,-    € 2.460,-     € 4.920,-  
 

Full banner 

Een full banner wordt geplaatst onder het nieuwsblok of  onder 
het productnieuws-blok. De full banner wordt ingezet voor het 
opbouwen van naamsbekendheid.  
  
Specificaties 
• 468 x 60 
Tarief    1 mnd      6 mnd        12 mnd 
                € 384,-     € 1.920,-   € 3.840,- 
 

Aanleverspecificaties 

Technische eisen van de banners:  
• Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated .gif, Html5 Self Contained 
• Html Code  
• Javascript Code 
  
• Aanleverades: traffic.industrie@eisma.nl met een CC naar:       
d.hurkmans@eisma.nl 
  o.v.v. website of nieuwsbrief, periode en URL-adres 

Advertorial 

Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie die qua opmaak 
gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud van de pagina. 
 
Specificaties 
• Kop, body, pay-off 400 tekens incl. spaties 
• formaat logo/foto 120 x 120 pixels 20 Kb 
Tarief 
• € 410,- per maand 

Rectangle 

Een rectangle is een opvallend groot advertentieformaat dat altijd 
rechts op de pagina, boven de ‘vouw’ staat. Het formaat leent zich 
uitstekend voor de communicatie van verschillende typen bood- 
schappen, waaronder video. 
 
Specificaties 
• 336 x 280 pixels, maximaal 49 Kb 
Tarief  1 mnd      6 mnd       12 mnd 
             € 492,-     € 2.460,-   € 4.920,- 

Tariefkaart  2017 
  Datum: januari 2017 
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www.logistiektotaal.nl 

Marktplaats 

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. 

Leveranciersgids 

Vacatures 

Logistiek Totaal Vacatures voor elke werkzoekende Logistiek  
professional en aanbieders van vacatures 
 

Specificaties 
• Kop, body, pay-off 400 tekens incl. spaties 
• formaat logo/foto 120 x 120 pixels 20 Kb 
 
Tarief 
 € 276,- per maand 

De Logistiek Totaal Marktplaats is de vraag en aanbod site voor  
de interne Logistiek branche. 
 
Tarief 
1-5 producten 6-10 producten 
€ 138,- p/p € 82,- p/p 

Native advertising 

Native advertising 
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Native advertising is een vorm van adverteren waarbij content 
van de adverteerder als een bericht op de website wordt 
geplaatst. Omdat de vorm en opmaak van deze content  
hetzelfde is als alle andere berichten op de website, merkt de 
doelgroep niet of nauwelijks dat het om een commerciële uiting 
gaat. Dit komt omdat bij native advertising de content relevant 
is en waarde toevoegt voor de doelgroep. 
 
Specificaties 
•500 woorden 
•3 afbeeldingen van max. 300 pixels breed 
Tarief  
 € 690,- per maand 
 
 

*Maximaal 900 tekens (incl. spaties) 
**Opnemen in tekst bedrijfsprofiel 

Pakket NAW Categorieën Logo Foto bedrijf** Prijs  

  -Telefoon'   -Email -PDF brochure** (per jaar) 

  / Fax    (actief) -Google Maps   

      -Internet -Social media   

       (actief) /tweets   

      -Bedrijfsprofiel* -3 Producten in de   
      -Nieuws op LT Marktplaats   

      -Trefwoorden     

      -Merken     

Basis Ja 1x - - Gratis 

Brons Ja 3x Ja - € 105,- 

Zilver Ja onbeperkt Ja - € 266,- 

Goud Ja onbeperkt Ja Ja € 530,- 

Tariefkaart  2017 
  Datum: januari 2017 


