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Een heldere kijk op de markt

Bijna 70.000 pageviews per maand

11 x per jaar ruim 2.500 lezers in uw bereik

Database toegankelijk voor abonnees

met daarin zo’n 3.500 markten 

per jaar op een rij.

Ruim 2.800 lezers in uw bereik
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E marktvisie@eisma.nl
31
11 x per jaar

Advertentietarieven 

Druktechnische gegevens

Formaat 1x 3x 6x 11x
1/1 pagina 1.214 1.092 985 845
1/2 pagina 759 686 620 552
1/4 pagina 439 394 354 315
1/8 pagina 277 248 219 197

(Alle tarieven zijn in euro’s excl. BTW)
Marktvisie hanteert 1 tarief voor full colour en zwart/wit

Nuttige adressen (minimale contractperiode 6 aaneengesloten 

maanden)

Formaat 58 x 20 mm 40,00 (per plaatsing)
Formaat 58 x 50 mm 58,00 (per plaatsing)

Marktkalenderprijzen: € 30,- per maand 
(3 maanden gepubliceerd in print + online)
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Marktvisie

drukprocédé offset
papiersoort omslag 150 grs hv gesatineerd mc
papiersoort binnenwerk 90 grs hv silk mc

Bijsluiters/meehechters

1 x A4 1,5 x 1/1 paginaprijs
2 x A2 2 x 1/1 paginaprijs
3 x A4 2,5 x 1/1 paginaprijs
4 x A4 3 x 1/1 paginaprijs
8 x A4 4 x 1/1 paginaprijs

inzake technische uitvoering, tijdig contact opnemen

Technische kosten

Technische kosten standaard opmaak:
1/1 pagina € 101,-
1/2 pagina € 68,-
1/4 pagina € 49,-
1/8 pagina € 33,-

Aflopend: + 10 %
Voorkeursplaatsing: + 20 %
Opplakker op aanvraag
Uitklapper op aanvraag

Toeslagen



Tot 10 mb per e-mail naar marktvisie@zeedesign.nl, maak voor grotere bestanden gebruik van https://eisma.wetransfer.com naar 
marktvisie@zeedesign.nl.

Afmetingen 

Verschijningstabel 2017

Advertentie formaten (afmetingen in millimeters):
bladspiegel: 230 x 300 mm
zetspiegel: 200 x 260 mm

1/1 pagina aflopend 236 x 306 mm (bxh)

1/1 pagina staand 200 x 260 mm (bxh)

1/2 pagina liggend 200 x 127,5 mm (bxh)

1/2 pagina staand 97,5 x 260 mm (bxh)

1/4 pagina staand 97,5 x 127,5 mm (bxh)

1/4 pagina liggend 200 x 62,5 mm (bxh)

1/8 pagina liggend 97,5 x 62,5 mm (bxh)

afloop: 3 mm rondom extra

kleurmodus: CMYK

resolutie 300 dpi

Nummer sluitdatum reserveren sluitdatum aanleveren verschijningsdatum

1/2 10 januari 2017 17 januari 2017 7 februari 2017

3 7 februari 2017 14 februari 2017 7 maart 2017

4 7 maart 2017 14 maart 2017 4 april 2017

5 30 maart 2017 6 april 2017 2 mei 2017

6 5 mei 2017 12 mei 2017 6 juni 2017

7 6 juni 2017 13 juni 2017 4 juli 2017

8 4 juli 2017 11 juli 2017 1 augustus 2017

9 8 augustus 2017 15 augustus 2017 5 september 2017

10 5 september 2017 12 september 2017 3 oktober 2017

11 10 oktober 2017 17 oktober 2017 7 november 2017

12 7 november 2017 14 november 2017 5 december 2017
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Aanleveren advertentiemateriaal 
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Oplagesamenstelling

Voor actuele oplagecijfers verwijzen we u 
naar www.hoi-online.nl

Digitaal advertentiemateriaal

PDF
• Certified PDF in CMYK
• Alle fonts invoegen
Overig (zonder opmaak)
• Tekst uitsluitend in Word, 
afbeeldingen separaat bijvoegen als JPG

Aanleveren bijsluiters

Aantal: gelijk aan oplage 
Afwerken: handzaam in dozen verpakt
Deadline: uiterlijk 6 werkdagen voor verschijning

Aanleveradres: Veldhuis Media
T.a.v. Theo Nitrauw
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
o.v.v.: afzender, titel van het blad en editie



Advertorial

Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie die qua opmaak 
gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud van de 
nieuwsbrief. 
Specificaties:
• koptekst: max. 50 karakters, incl. spates
• bodytekst: max. 350 karakters, incl. spates
• foto/logo/illustratie: 120 x 90 pixels, max. 99 kb
• landingspagina: webadres van uw keuze opgeven
Tarief
€ 382- per editie
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Verschijningsdata nieuwsbrief - 2017

De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd, op maandag. 
Aanmelden kan via www.marktvisie.nl/nieuwsbrief.

Editie Sluiting Verschijning

Editie 01 6 januari 2017 16 januari 2017

Editie 02 30 januari 2017 6 februari 2017

Editie 03 27 februari 2017 6 maart 2017

Editie 04 27 maart 2017 3 april 2017

Editie 05 24 april 2017 1 mei 2017

Editie 06 29 mei 2017 5 juni 2017

Editie 07 26 juni 2017 3 juli 2017

Editie 08 31 juli 2017 7 augustus 2017

Editie 09 28 augustus 2017 4 september 2017

Editie 10 25 september 2017 2 oktober 2017

Editie 11 30 oktober 2017 6 november 2017

Editie 12 27 november 2017 4 december 2017

De nieuwsbrief van Marktvisie brengt actueel nieuws 
voor de professionele markthandelaar.
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Nieuwsbrief

Advertorial

Fullbanner

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

Specificaties:
• 468 x 60 pixels, max. 99 kb
• landingspagina: webadres van uw keuze opgeven
Tarief 
€ 382,- per editie

Advertorial



Website www.markt-visie.nl
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Leaderboard

Een leaderboard is een grote, bijna paginabrede advertentie en is 
één van de meest gangbare formaten. Het leaderboard wordt 
direct onder de navigatiebalk (de header) getoond.

Specificaties
• 728 x 90 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
• 320 x 50 pixels (tablet en smartphone)
Tarief
• € 620,- per maand

Hoekbanner

Tariefkaart  2017

Menubanner

Een menubanner is een vierkante banner, zowel stil als flash is 
mogelijk. De positie is rechts op de pagina. De menubanner is een 
voordelige banner en rouleert over de pagina.  

Specificaties
• 160 x 160 pixels, maximaal 99 kb
Tarief
• € 142,- tot € 339,- per maand

Pop up banner

Een pop up banner is een groot formaat banner die opstart bij het 
openen van de website. Positie is in het midden van de pagina. 
De voordelen van deze banner zijn de hoge attentiewaarde door 
de positie en formaat. Mensen moeten de banner daadwerkelijk 
aanklikken om verder te gaan. 

Specificaties
• 550 x 550 pixels, maximaal 99 kb
Tarief
• € 703,- per maand

Aanleverspecificaties

Een hoekbanner is een uitrolbanner. In de rechter-
bovenhoek van de pagina.

Specificaties
• 625 x 625 pixels
Tarief
• € 732,- per maand

Bestandsformaten: jpg, .gif, animated.gif, html5
Kleurmodus: RGB
Resolutie: 72 dpi
Maximaal formaat: 99 kb
Landingspagina: webadres opgeven
Aanleveren: l.vanderlans@eisma.nl
Voor optimale weergave op verschillende apparaten graag 
leaderboard in twee formaten aanleveren.

Menubanner

Leaderboard

Fullbanner

Een kleinere versie van het leaderboard en wordt direct 
onder het nieuws geplaatst.
Specificaties
• 468 x 60 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
• 320 x 50 pixels (tablet en smartphone)
Tarief
• € 371,- per maand

Full banner


