
Website www.sign.nl 

Een large rectangle is een opvallende vierkante banner aan de 
rechterkant van de pagina. Het formaat leent zich uitstekend voor 
de communicatie van verschillende typen boodschappen, 
waaronder video. Een large rectangle linkt rechtstreeks door naar 
de landingspagina. 
 
Specificaties 
• 336 x 280 pixels  
• 300 x 250 pixels (voor mobiele apparaten) 
• Bestandsgrootte: max. 49 kb; 
• Bestandsformaten: animated GIF, GIF,   
  JPG of HTML5 of een Third Party Tag 
• URL van de landingspagina 
 
Tarief 
•  € 91,- CPM (1 CPM = 1.000 vertoningen) 
 
 

Op alle orders en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder 
nummer 01010690. 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. 

Advertorial 

Large rectangle 

Leaderboard 

Een Leaderboard is een horizontale banner bovenaan de pagina. 
 
Specificaties 
• 728 x 90 pixels 
• 320 x 50 pixels (voor mobiele apparaten) 
• Bestandsgrootte: max. 49 kb; 
• Bestandsformaten: GIF, JPG, HTML5 of Third Party Tags. 
• Url van de landingspagina 
 
Tarief 
• € 85,- CPM (1 CPM = 1.000 vertoningen) 

Logolink 

Een logolink is combinatie van een klein logo met een korte tekst. 
 
Specificaties 
• Logo van 90 x 40 pixels, max. 40 kb 
• 2 korte tekstregels van elk ca. 25 karakters (incl. spaties en 
leestekens) 
• URL van de landingspagina 
 
Tarief 
• € 289,- per maand 

 Rich Media 

Naast de reguliere online uitingen behoren Rich Media uitingen 
zoals Expandables, Floor Ads, Layers, Corner Ads en Wallpapers 
ook tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
onze accountmanager. 

Tariefkaart 2018 

DoubleClick for Publishers 

www.sign.nl maakt voor online adverteren gebruik van het 
adserving platform van DoubleClick for Publishers (DFP). 
DoubleClick is wereldwijd marktleider en serveert per maand meer 
dan 80 miljard online advertenties met behulp van meer dan 130 
adservers over de hele wereld. DoubleClick is meer dan 10 jaar 
geleden opgericht en nu onderdeel van Google. De meetmethode 
van DoubleClick is geaudit door PriceWaterhouseCoopers. 
In de adserving infrastructuur wordt voortdurend geïnvesteerd en 
er vinden continu verbeteringen plaats met als doel het meest 
betrouwbare, stabiele en vertrouwde adserving platform te 
blijven. Voor rapportages met resultaten van uw online advertenties 
kunt u contact opnemen met onze salesafdeling. 

 Aanleveren materiaal 

Materiaal t.b.v. www.sign.nl graag 2 werkdagen voor 
plaatsing aanleveren per e-mail bij: n.miedema@eisma.nl  

www.sign.nl heeft maandelijks maar liefst 130.000 pageviews 
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