
www.bestelauto.nl 

Leaderboard 

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

Full banner 

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

Specificaties 
•468 x 60 pixels, maximaal 40 Kb / mobiel 320 x 50 pixels 
Tarief per maand 
•€ 485,- 

Specificaties 
•336 x 280 pixels, maximaal 49 Kb / mobiel 300 x 250 pixels  
Tarief per maand 
•€ 625,- 

Specificaties 
•728 x 90 pixels, maximaal 49 Kb / mobiel 320 x 50 pixels 
Tarief per maand 
• € 625,- 

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 
• formaat logo/foto 120 x 120 pixels 20 Kb 
Tarief per maand 
• € 520,- 

Logolink 
 

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

Specificaties  
• Kopregel maximaal 30 tekens tekens plus logo (60 x 30 pixels)  
• Tekstregel maximaal 35 tekens (Inclusief spaties en leestekens). 
Tarief per maand 
• € 275,- 
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Rectangle 

Advertorial 

Unieke bezoekers  
Pageviews 

12.000 gemiddeld p/mnd 
24.000 gemiddeld p/mnd 

Statistieken 

Full banner 

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. 

datum: 1 januari 2018 

Tariefkaart  2018 

Aanleverspecificaties 

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

Aanleveradres: traffic.industrie@eisma.nl met een CC naar: 
y.vanhal@eisma.nl o.v.v. van website of nieuwsbrief, periode en 
URL-adres. 

Rectangle 

Een rectangle is een opvallend groot advertentieformaat dat altijd  
rechts op de pagina, boven de ‘vouw’ staat . Het formaat leent  
zich uitstekend voor de communicatie van verschillende typen  
boodschappen, waaronder video. 

mailto:traffic.industrie@eisma.nl
mailto:y.vanhal@eisma.nl


Nieuwsbrief Bestelauto 

Full banner 

Advertorial 

Aanleverspecificaties 

Technische eisen van de banners: 
• Bestandsformaten: .jpg, .gif, animated .gif 
• Html Code 
• o.v.v. nieuwsbrief en URL-adres van de landingspagina 

Aanleveradres: traffic.industrie@eisma.nl met een CC naar: 
y.vanhal@eisma.nl o.v.v. van website of nieuwsbrief, periode en 
URL-adres. 

Meer informatie 

Yvette van Hal 

T 088- 29 44 760 

E y.vanhal@eisma.nl 

Advertorial 

Een advertorial is een tekstadvertentie met foto, met door-
klikmogelijkheden 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. 

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. 
Tarief 
• € 450,- (per editie) 

Full banner 

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

Specificaties 
• 468 x 60 pixels, maximaal 80 Kb 
Tarief 
• € 400,- per editie 

Statistieken nieuwsbrief  

2 x per maand op woensdag naar ruim 4.825 abonnees 
Openingspercentage: 32%. 

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. 

datum: 1 januari 2018 

Tariefkaart  2018 

Blockbuster 

De blockbuster staat bovenaan in de nieuwsbrief. De boodschap 
wordt direct onder de navigatiebalk (de header) getoond en kan 
daardoor niet aan het oog van de lezer ontsnappen. De blockbuster 
is prominent in beeld, over de volle breedte van de pagina. 

Specificaties 
• 550 x 150 pixels, max. 80 Kb 
Tarief 
• € 550,- per editie 

Blockbuster 

Speciale nieuwsbrief (Dual Branded Newsletter) 

Informatie en prijs op aanvraag. 
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