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Leaderboard

Skyscraper

Rectangle
Full banner
Logolink

Rectangle
Een rectangle is een opvallend groot advertentieformaat dat altijd
rechts op de pagina staat. Het formaat leent zich
uitstekend voor de communicatie van verschillende typen boodschappen, waaronder video.
Specificaties
• 336 x 280 pixels, maximaal 49 Kb
Tarief
€ 1.761,- per half jaar of € 3.150,- per jaar.

Skyscraper
Een skyscraper is een verticale, bijna paginahoge banner
met een relatief hoge attentiewaarde.

Specificaties
• 120 x 600 pixels, maximaal 49 Kb
Tarief
€ 1.761,- per half jaar of € 3.150,- per jaar.

Leaderboard

Logolink

Een leaderboard wordt direct onder de header getoond.
Het heeft een hoge attentiewaarde door plaats en formaat.

Een logolink is een korte klikbare tekst in combinatie met een
Logo die naar een website leidt.

Specificaties
• 728 x 90 pixels, maximaal 49 kb
Tarief
€ 1.761,- per half jaar of € 3.150,- per jaar.

Specificaties
• Kopregel maximaal 30 tekens plus logo (60 x 30 pixels)
• Tekstregel maximaal 35 tekens (Inclusief spaties en leestekens).
Tarief
• € 638,- per maand

Full banner

Aanleverspecificaties

Een full banner wordt geplaatst onder het nieuwsblok of onder
het productnieuws-blok. De full banner wordt ingezet voor het
opbouwen van naamsbekendheid.

Technische eisen van de banners:
• Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated .gif, Html5 Self
Contained.
• Html Code
• Javascript Code

Specificaties
• 468 x 60 pixels, 40 Kb
Tarief
€ 421,- per maand

• Aanleveradres: v.hermans@eisma.nl.
• o.v.v. website of nieuwsbrief, periode en URL-adres

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.
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Digitale Nieuwsbrief
Blockbuster
De blockbuster staat tussen de redactionele content in de
nieuwsbrief. De boodschap wordt op deze wijze geïntegreerd in
de nieuwsbrief en kan niet aan het oog van de lezer ontsnappen.
Dit formaat advertentie is prominent in beeld, over de volle
breedte van de pagina.
Specificaties
• 550 x 150 pixels, maximaal 80 Kb

Blockbuster

Tarief
€ 631,- per editie
€ 5.580,- 1x per 4 weken, 13 x per jaar

Advertorial

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.

Full banner

Tarief
€ 426,- per editie
€ 3.114,- 1x per 4 weken, 13 x per jaar

Aanleverspecificaties

Full banner

Technische eisen van de banners:
• Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated .gif
• Html Code

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

• o.v.v. nieuwsbrief en URL-adres van de landingspagina

Specificaties
• 468 x 60 pixels, maximaal 40 Kb

Banners of advertorials voor plaatsing in nieuwsbrieven kunt u
mailen naar: traffic.industrie@eisma.nl.
met een cc naar Vincent Hermans, v.hermans@eisma.nl.

Meer informatie
Neem contact op met de verkoopafdeling voor meer informatie.

Tarief
€ 426,- per editie
€ 3.114,- 1x per 4 weken, 13 x per jaar

Verzenddatum digitale nieuwsbrief
Wekelijks op dinsdag naar ruim 4.500 nieuwsbrieflezers

Vincent Hermans
Accountmanager
T 088-29 44 740 M 06-55 68 99 62
E v.hermans@eisma.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.
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Leveranciersgids

Opname in de leveranciergids is gratis. Om extra
op te vallen en om traffic naar uw eigen website
of sales leads te genereren, zijn er de volgende
mogelijkheden:
• Bedrijfsprofiel inclusief foto bij uw
bedrijfsgegevens
• Uw gegevens op de 1e pagina van
zoekresultaten (topvermelding)
• Logo bij uw bedrijfsgegevens
• URL en e-mail bij uw bedrijfsgegevens
Pakket 1 (pakketprijs per jaar: € 416,-)
• Logo bij bedrijfsgegevens
• URL en e-mail vermelding
Pakket 2 (pakketprijs per jaar: € 929,-)
• Topvermelding
• Logo bij bedrijfsgegevens
• URL en e-mailvermelding
Pakket 3 (pakketprijs per jaar: € 2.026,-)
• 1 advertorial (eerste pagina leveranciersgids)
• Bedrijfsprofiel
• Topvermelding
• 1 advertorial in een productgroep naar keuze
• Logo bij bedrijfsgegevens
• URL en e-mail vermelding

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.

