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LARGE BANNER

Een large banner is een opvallend groot advertentieformaat. Het formaat 
leent zich uitstekend voor de communicatie van verschillende typen 
boodschappen. Het heeft een hoge attentiewaarde door plaats en formaat.

PRODUCT/PROJECTPAGINA

AANLEVERSPECIFICATIES

Bestandsformaten:  
Kleurmodus:  
Resolutie:  
Maximaal formaat:  
Landingspagina:  
Aanleveren:

jpg, .gif, animated.gif, html5  
RGB
72 dpi
99 kb
webadres opgeven
onlinemateriaal@eisma.nl

Voor optimale weergave op verschillende apparaten graag leader-
board, full banner en large rectangle in twee formaten aanleveren.
Kijk voor meer informatie op: www.adverterenbijeisma.nl/specificaties

SMALL BANNER

Een small banner is geschikt voor een korte maar krachtige 
actiematige boodschap.

Specificaties
410 x 85 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
300 x 66 pixels (tablet en smartphone)

Tarief
€ 560,- per maand
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Specificaties
410 x 480 pixels,(computer en laptop), maximaal 99 kb
320 x 375 pixels (tablet en smartphone)

Tarief
€ 1.120,- per maand

TARIEFKAART 2020

MEDIUM BANNER

Een medium banner is een groot advertentieformaat. Het leent zich net 
als de large banner uitstekend voor communicatie van verschillende 
typen boodschappen.

Specificaties
410 x 300 pixels (computer en laptop), maximaal 99 kb
320 x 234 pixels (tablet en smartphone)

Tarief
€ 840,- per maand

ARCHITECTUUR.NL
De website Architectuur.nl geeft 
Nederlandse architecten inspiratie en 
informatie door projectinformatie en 
productdocumentatie. 

Uw product of project onder de aandacht op een prachtige pagina 
voorzien van een fotogalerij.

Specificaties
De beschrijving van uw product of project in maximaal 3.000
tekens, voorzien van 2 deeplinks naar uw website.
Inclusief 7 foto’s voor in een de viewer/galerij. (1 van deze 7 foto’s
graag minimaal 1.250 pixels breed, voor vertoning bovenaan de
pagina). Formulier voor aanvraag van meer informatie (denk aan
uw email adres voor deze aanvragen).
Uw product of project wordt ook 1 keer opgenomen als bericht in
de nieuwsbrief.

Tarief
€ 840,-

mailto:onlinemateriaal@eisma.nl
http://www.adverterenbijeisma.nl/specificaties


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. spaties
• bodytekst: max. 350 karakters, incl. spaties
• foto/logo/illustratie: 600 x 400 pixels, formaat i.v.m. schaalbaarheid 

voor smartphones, max. 99 kb  
• voorzien van de url van de landingspagina

Tarief
€554,- per editie

Bestandsformaten:  
Kleurmodus:  
Resolutie:  
Landingspagina:  
Aanleveren:

AANLEVERSPECIFICATIES

.jpg, .gif  
RGB
72 dpi
url van de landingspagina
onlinemateriaal@eisma.nl

VERZENDDATA NIEUWSBRIEF ARCHITECTUUR.NL

De nieuwsbrief wordt één keer per week op donderdag 
verstuurd.

MEER INFORMATIE EN MOGELIJKHEDEN?

Kijk voor meer informatie en mogelijkheden om de mediakanalen en de  
expertise van Bouwwereld in te zetten voor uw eigen communicatie-
behoefte op www.adverterenbijeisma.nl of bel uw account manager.
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DE NIEUWSBRIEF VAN  
ARCHITECTUUR.NL WORDT 
WEKELIJKS VERZONDEN 
DONDERDAG NAAR 8.000 
ABONNEES.
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