
Medium banner 

www.architectuur.nl 

Large banner 

Project/ product 
aankondiging 

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. 

 

Specificaties 

• 410 x 480 pixels, maximaal 49 Kb 

 

Tarief 

€ 1.090,- per maand 

Medium banner 

Een medium banner is een groot advertentieformaat. Het leent 

zich net als de large banner uitstekend  voor de communicatie van  

verschillende typen boodschappen.  

 

Specificaties 

• 410 x 300 pixels, maximaal 49 kb 

 

Tarief 

€  819,- per maand 

Small banner 

Een small banner is geschikt voor een korte maar krachtige 

actiematige boodschap. 

 

Specificaties 

• 410 x 85 pixels, maximaal 49 Kb 

 

Tarief 

€ 545,- per maand 

Aanleverspecificaties banners 

-Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated .gif, flash  

- Html Code  

- Javascript Code 

 (met uitzondering van niet geverifieerde derde leverancier)  

 

 

Aanlevering online advertentiemateriaal 

Online advertentiemateriaal kunt u mailen naar: 

onlinemateriaal@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 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. 

Tariefkaart  2018 

Webstatistieken  

Maandelijks gemiddeld  

34.000 pageviews 

19.000 unieke bezoekers . 

Small banner 

Product/projectpagina 

Nieuw op de website van architectuur.nl is de mogelijkheid om uw 

product of project flink onder de aandacht te brengen. Door een 

bericht op de website en een prachtige pagina over het product of 

het project met een fotogalerij. Voorzien van een formulier om 

informatie aan te vragen. 

 

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 1250 px 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 ook1 keer opgenomen als bericht in 

de nieuwsbrief. 

 

Tarief 

€ 795,-  

 

 

mailto:onlinemateriaal@eisma.nl


Digitale Nieuwsbrief 

Advertorial 

Een advertorial is een klikbare tekstadvertentie die qua opmaak 

gelijkenis vertoont met de redactionele inhoud van de pagina. 

 

Specificaties 

• Kop, body, pay-off 400 tekens incl. spaties 

• Afbeelding 600 x 400 pixels. Formaat i.v.m. schaalbaarheid voor smartphones. 

• Bestandstype afbeelding: .jpg, .gif of .png  (50-120 kB) 

• Voorzien van url van de landingspagina 

 

Tarief 

€ 538,- (per editie) 

Verzenddatum digitale nieuwsbrief 

Wekelijks op donderdag naar ruim 7.200 nieuwsbrieflezers. 

Meer informatie 

Neem contact op met de verkoopafdeling voor meer informatie. 

 
Karin Krabbenborg    Sacha Harders 
Accountmanager    Accountmanager 
T  088- 29 44 934    T  088- 29 44 933 
E  k.krabbenborg@eisma.nl    E  s.harders@eisma.nl 

Aanleverspecificaties 

- Gif 

- Jpg 

- met url 

 

Kleurmodus: RGB 

Resolutie: 72 dpi 

 

Banners of advertorials voor plaatsing in nieuwsbrieven kunt u 

mailen naar: info@zeebanners.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 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. 

Tariefkaart  2018 

Advertorial 

Advertorial 

mailto:info@zeebanners.nl

