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Digitiale nieuwsbrief metaalmagazine.nl 

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, 40 kb 
Tarief 
 € 460,- per editie 
• € 3.870,- (1x per maand, 13x per jaar)  
 

Technische gegevens banners: 
Bestandsformaten: jpg, gif, animated gif  
HTML-code 

Blockbuster 

Full banner 

Verschijning 

Advertorial 

Een advertorial is een tekstadvertentie met foto, met doorklikmogelijk- 
heden 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 pixels 
• kop, body, pay-off 400 tekens, incl. spaties 
• URL waarnaar de advertorial linkt 
• ondersteunende formaten (materiaal): jpg., gif of .png. 
 
Tarief 
• € 460,- per editie 
• € 3.870,- (1x per maand, 13x per jaar) 
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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  
€ 613,- per editie 
€ 5.418,- (1x per maand, 13x per jaar) 

Wekelijks op woensdag. 
 
Oplage nieuwsbrief 
5.200 abonnees 
Openingspercentage 35% 
 

Full banner 

Advertorial 

Blockbuster 



Leader board 

Een logolink is een korte klikbare tekst in combinatie met een logo, die 
naar de website leidt.   
 
Specificaties 
 Kopregel maximaal 30 tekens plus logo (110 x 35 pixels) 
 Tekstregel max. 35 tekens (inclusief spaties en leestekens) 
 
Tarief 
• € 216,- per maand 
 € 2.400,-  per jaar 

 

 

 

Een advertorial is een tekstadvertentie die qua 
opmaak gelijkenis vertoont met de redactionele 
inhoud van de pagina. Door op de advertorial te 
klikken komt de bezoeker op een landingspagina. 
 
Doelstelling 
 informatie 
 inhoudelijke benadering van het product of de  
   dienst 
 
Pluspunten 
 redactionale uitstraling van de boodschap 
 hoge clickrate 
 toevoegen logo of image is mogelijk  
 
Specificaties 
 200 tekens inclusief spaties 
   Beeld: 100 x 50 of 70 x 70 pixels, max. 15 Kb 
   Link naar betreffende website 
 
Tarief 
 € 490,- per maand 

.Logolink 

Website: metaalmagazine.nl  Advertorial 

Full Banner 

De Full Banner is een kleine, brede banner voor 
een relatief laag tarief. Op een gunstige positie 
tussen de redactionele tekst. Kan dus niet aan het 
oog van de lezer ontsnappen! 
De Full Banner wordt veel gebruikt in campagnes 
voor het opbouwen van naamsbekendheid. Deze 
online banner is geschikt voor het communiceren 
van tekst, beeld en animaties. 
 
Specificaties 
•468 x 60 pixels, 40 Kb 
 

Tarief• 
 € 380.-  per maand 
 € 4.208,- per jaar 
 
Tevens is het mogelijk om een Wall Paper, Floor 
of Corner ad te plaatsen. 
Informeer naar de mogelijkheden of kijk op: 
www.adverterenbijeisma.nl 
 

Advertorial 

Logolink 

Full Banner  
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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.  
 
Specificaties 
728 x 90 pixels, 49 kb 
  
Tarief 
€ 407,- per maand 
€ 4.500,-  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 
 € 407,- per maand 
 € 4.500,-  per jaar 

.Leaderboard 

Website: metaalmagazine.nl  Rectangle 

Native Advertising 

Bij native advertising gaat het om content die qua 
vorm en opmaak feilloos aansluit bij de 
redactionele content van het medium. Goed voor 
de gebruikerservaring want de irritatiegraad is 
relatief laag en interessant voor adverteerders 
omdat reclame en relevante content goed kunnen 
Samengaan. 
 
Specificaties 
• 500 woorden 
• 3 afbeeldingen van max. 300 pixels breed 
 

Tarief 
 € 710,- maand 
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Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder  

nummer 2615. Prijzen zijn per plaatsing in Euro, gebaseerd op plaatsing in full colour, exclusief 21% BTW. Contractperiode:12 maanden, ingangsdatum 

uitsluitend datum eerste plaatsing. Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze tariefkaart kunnen geen rechten worden ontleend 


